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RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 2009

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/AGENTE DE ENDEMIAS-
VALENÇA/RJ

1 -  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

                    A Prefeitura Municipal de Valença, Estado do Rio de
Janeiro, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, com
endereço  na  Rua  Dr .  F igue i redo ,  n º  320  -  Cent ro ,  em
conformidade com a Lei nº11. 350 de 05 de outubro de 2006,
artigo 9°(federal) e Lei 2.417 de 29 de outubro de 2008, artigo
07º (munic ipa l )  tornam público para conhecimento dos
in te ressados  que  rea l i za rá  processo  se le t ivo  para  o
preenchimento de 131 (cento e trinta e um) vagas de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) de acordo com anexo I e 55
(Cinqüenta e cinco) para AGENTE DE ENDEMIAS, sendo 06 vagas
para serviço de educação em saúde e 49 vagas para  as
atividades exclusivamente “em campo” de acordo com anexo
II.

2 -  DA INSCRIÇÃO

? Data: As inscrições estarão abertas de 13/11/2009 a 27/
11/2009.

? Local:
Agente Comunitário de Saúde: Rua Dr. Figueiredo, n°
320 – Centro – Secretaria Municipal de Saúde - Sala do
PACS/PSF.
Agente de Endemias: Centro de Vigilância em Saúde:
cito Rua Araujo Leite nº 653 - Barroso. (Em frente à
drogaria Benfica no Barroso).

? Taxa de inscrição: A inscrição será 02 (dois) quilos de
alimento não perecível (exceto sal).

? Local de entrega do alimento:
*Secretaria de Promoção Social,cito:Rua Nilo Pentagna
nº 716,Centro–Valença/RJ(perto da loja do Miudo).ou
*Hospital José Fonseca (Hospital Geral).

? Requisitos básicos para a inscrição:
A) Possuir idade mínima de 18 anos completos na data

da posse;
B) Haver concluído o ensino fundamental na data da

posse;
C) Morar na comunidade em que irá atuar (exclusivo

para ACS)
D) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
E) Gozar de boa saúde física e mental;
F) Atender às condições prescritas para a função.

? Documentação necessária para inscrição (original e
Xerox):

A) Carteira de Identidade;
B) CPF;
C) Título de eleitor;
D) Certificado de reservista;
E) Comprovante de residência;
F) Comprovante de entrega do alimento.

OBS: Quando o comprovante de residência não estiver no nome
do próprio, esse deverá ser acompanhado de uma declaração
assinada pelo titular do comprovante registrado, confirmando
que essa pessoa realmente reside naquele endereço para
posterior averiguação.

???????? Procedimentos de inscrição:
A) Preencher a Ficha de Inscrição;

B) Entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida
e assinada;

C) Apresentar todos dos documentos solicitados.
? O candidato  é  responsável  pe las  in formações

prestadas na Ficha de Inscrição, arcando com as
conseqüências de eventuais erros no preenchimento
desse documento.

? A falha nas informações constantes na f icha de
Inscrição tornará nula a inscrição em qualquer fase do
Processo Seletivo.

? Os agentes  comuni tár ios  de  saúde  que  foram
aprovados no processo seletivo em 2000 e que ainda
estão desempenhando suas atividades, não precisarão
fazer o processo seletivo de 2009.
.

3 - DA SELEÇÃO
           A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre
os candidatos, aqueles mais aptos a desempenharem as
exigências requeridas pelo serviço e cujo perfil seja mais
adequado para desenvolvê-las, e constará das seguintes
etapas:

(A) Primeira Etapa - Prova de Conhecimentos Específicos.
Esta prova terá caráter eliminatório e consistirá da

resolução de 20(vinte questões), de múltipla escolha, baseadas
no programa constante no Anexo III e IV respectivamente, deste
Edital, e será valorizada na escala de zero (zero) a 10 (dez)
pontos, sendo aprovado o candidato que obtiver, no mínimo,
50% de acertos.

(B) Segunda etapa – Prova de Títulos e Entrevista individual
Somente participarão desta 2ª etapa os candidatos

que forem aprovados na primeira etapa.
Dos títulos:

? A apresentação dos títulos será realizada durante a
Segunda Etapa (entrevista).

? Os títulos serão avaliados da seguinte forma:



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ 2 Edição 330 - 23/11/2009

Secretarias Municipais

Secretaria de Governo
Silvio Rogério Furtado da Graça

Secretaria de Administração
Denise de Jesus Silva Souza

Secretaria de Fazenda
Cristina de Oliveira Malta

Secretaria de Obras e Planejamento Urbano
Jorge Luiz de Assis Oliveira

Secretaria de Educação
Ruth Cohen Carneiro

Secretaria de Cultura e Turismo
Daniele Luzie Dantas Mazzeo

Secretaria de Saúde
Ricardo Gomes Graciosa Filho

Secretaria de Agricultura, Pesca, Pecuária
e Meio Ambiente

Ricardo Luiz de Souza Guedes

Secretaria de Serviços Públicos e Defesa Civil
Theodorico Garcia Palmeira

Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico
Marcos Afonso de Almeida

Secretaria de Assistência Social, Esporte e Lazer
Clara Pentagna Bruno

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

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

Prefeito

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Vice-Prefeita
Dilma Dantas Moreira Mazzêo

Chefe de Gabinete
Roberto Luis de Souza Ferreira

Procuradoria Jurídica
Jorge Luiz Pereira de Medeiros

Secretaria de Controle Interno
Alex Sandro dos Santos

Assessoria de Comunicação Social
Patrícia de Aquino Rocha

Subprefeituras

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

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Luiz Fernando Furtado da Graça

VICE-PRESIDENTE
Salvador de Souza

1° SECRETÁRIO
Paulo Jorge César

2° SECRETÁRIO
José Reinaldo Alves Bastos
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1- Agentes Comunitários de Saúde:
? Tempo de serviço como ACS =0,2 ponto/ano completo

trabalhado e/ou
? Possuir o Curso Auxiliar ou Técnico de Enfermagem

(exclusivo para ACS) =0,3 pontos.
?  Certificado de participação em campanhas de Vacinação

= 0,2 ponto por campanha.

2- Agentes de Endemias:
? Tempo de serviço como agente de endemias = 0,2 ponto/

ano completo trabalhado;
? Certificado de participação como voluntário em eventos

promovidos pela Vigilância em Saúde=0,2 pontos.
?  Certificado de participação em campanhas de vacinação

animal =0,2 pontos
¾ O valor do somatório dos títulos não poderá exceder a 2

(dois) pontos.
¾ Os documentos que não estiverem de acordo com os

critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues,
não serão avaliados.

¾ Os títulos serão apresentados no momento da entrevista
individual

¾ Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou
ilegalidade na obtenção dos títulos e documentos
apresentados, o candidato terá anulada a respectiva
pontuação e, comprovada a sua culpa, será excluído do
Processo Seletivo e se já tiver tomado posse no referido
cargo, poderá ser exonerado.

Entrevista individual
Esta etapa terá caráter classificatório e será valorizada

na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, incluindo nesse
somatório os títulos apresentados (original e xerox).

OBS:Para maior segurança do processo seletivo as
entrevistas serão gravadas.

(C) Terceira etapa -  Exame médico. (clínico e psicológico).

4 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
? A prova escrita constará de conhecimentos específicos.
? Será realizada no dia 12/12/2009,  das 08h00min as

12h00min horas, no Instituto de Educação Deputado Luiz
Pinto, resultado da Prova escrita será liberado no dia
16/12/2009, à partir das 08h00min horas, na sede da
Prefeitura Municipal de Valença.

? As Entrevistas serão realizadas no período de 19/12/
2009 e 20/12/2009, no horário de 08h00min as 17h00min
horas, no Instituto de Educação Deputado Luiz Pinto.

? O candidato deverá comparecer ao local determinado
para realização das provas com antecedência mínima
de trinta minutos, munido de documento com fé pública
que garanta sua identificação, comprovante de inscrição
e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

? Não será permitida a prestação de prova em data, local
e horário diferentes do estabelecido, seja qual for o
motivo alegado.

? Durante a realização das provas, não será permitido ao
candidato, sob pena de anulação de sua prova:

¾  Comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas
estranhas ao Processo Seletivo;

¾ Consultar qualquer espécie de livro ou apontamentos;
¾ Utilizar-se de telefone celular, Pager, fone de ouvido ou

de qualquer outro aparelho eletro-eletrônico;
¾ Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente

em casos especiais e na companhia do fiscal;
¾ Portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer

forma, o bom andamento dos trabalhos;

¾ Tratar com descortesia qualquer dos examinadores,
coordenadores, fiscais, auxiliares ou autoridades
presentes.

 O candidato, ao término das provas objetivas, entregará ao
fiscal da sala, a sua folha de respostas.

5 - DO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
? O prazo para esclarecimento de dúvidas da prova objetiva

(escrita) será de 01 (um) dia útil a contar do primeiro dia
útil subseqüente ao da publicação do Aviso com o
respectivo resultado (17/12/2009).

? O pedido de esclarecimento de dúvidas da prova objetiva
deverá ser dirigido a Comissão do Processo Seletivo,
mediante requerimento próprio a ser preenchido do local
onde foi feito a respectiva inscrição.

? Não serão considerados os pedidos formulados fora do
prazo, de forma inadequada, ou que não contiverem os
dados solicitados.

? Face às características do Processo, não caberá recurso
da etapa de Entrevista.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO
? O candidato será considerado habilitado para fase

posterior a prova escrita, se atingir no mínimo 50% de
acertos. E classif icatoriamente de acordo com a
pontuação da entrevista/prova de títulos.

? A nota final será a somatória das notas da entrevista e
dos títulos,

? A classificação será feita em ordem decrescente da nota
final obtida individualmente, considerando todos os
candidatos aprovados para a localidade especifica a qual
estão concorrendo.

? O desempate entre candidatos que obtiverem a mesma
nota final processar-se-á de acordo com os seguintes
critérios:

1º- Maior pontuação na 2ª fase – Maior nota na entrevista
individual.

     2º- Maior pontuação na 1ª fase – Maior nota na prova escrita.
     3º- Maior tempo de serviço no exercício da função a qual esta
concorrendo:
     4º- Maior pontuação na Prova de Títulos.

7 - DA CONTRATAÇÃO
? Lotação:

Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de
Endemia serão lotados na localidade que constar no ato de
inscrição.

? A contratação na função será efetuada se forem
atendidas as seguintes condições:

(A) Morar na comunidade em que irá atuar (exclusivo para ACS);
(B) Haver concluído o ensino fundamental;
(C) Possuir ou estar inscrito no curso introdutório de agente de
saúde ou agente de endemias respectivamente.

? Documentos a serem apresentados no ato da
contratação:

¾ Fotocópia da Cédula de Identidade Civil ou Militar;
¾ Fotocópia da comprovação de domicílio na área de

abrangência do PACS/Programa de Saúde da Família
para a qual se inscreveu;

¾ Comprovar residência há 2 (dois) anos na comunidade
em que irá atuar (exclusivo para  ACS) através de
comprovante de residência, ou declaração escrita e
assinada por 02  testemunhas idôneas;

¾ Fotocópia do Título de Eleitor, com os comprovantes de
voto nas últimas três eleições;

¾ Original da Carteira do Trabalho e Previdência Social;
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¾ Fotocópia de documento que comprove quitação com
as obrigações militares (quando for candidato do sexo
masculino);

¾ Fotocópia da Cédula de Inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF);

¾ Fotocópia do PIS ou PASEP, se cadastrado;
¾ Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
¾ Fotocópia de histór ico escolar  que comprove a

conclusão do ensino fundamental;
¾ Comprovante que cursou ou estar inscrito no curso

introdutório de Agente comunitário de Saúde ou Agente
de Endemias respectivamente de acordo com a categoria
a qual foi classificado;

¾ 02 (duas) fotos coloridas 3X4 recentes.

8 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo terá validade de 02 (dois) anos, a

contar da data de publicação da homologação do resultado final,
prorrogável uma única vez, por igual período, se ainda houver
candidatos aprovados e não contratados.

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
? A inexatidão das informações e as irregularidades de

documentação, ainda que verificadas posteriormente,
eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-
se todos os atos decorrentes da inscrição.

? Os programas das provas, constantes do Anexo III, e o
cronograma de atividades, Anexo IV,  são partes
integrantes deste Edital.

? A inscrição do candidato importará no conhecimento das
instruções deste Edital e na aceitação tácita das
c o n d i ç õ e s  n e l e  c o n t i d a s  t a i s  c o m o  s e  a c h a m
estabelecidas.

? Carga horária semanal de trabalho: Carga horária de 08
(oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira, perfazendo
carga horária semanal de 40(quarenta).

? Salário inicial (conferir com tabela do anexo único da lei
nº 22.417, de 29 de outubro de 2008)

? Forma de contrato: Consolidação da Legislaçao
Trabalhista-CLT

? O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o
exercício de:
Atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde,
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais
ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal,
distrital, estadual ou federal.

- São consideradas atividades do Agente Comunitário de
Saúde, na sua área de atuação:

? I  -  a uti l ização de instrumentos para diagnóstico
demográfico e sócio-cultural da comunidade;

? II - a promoção de ações de educação para a saúde
individual e coletiva;

? I I I  -  o registro, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde;

? IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas
públicas voltadas para a área da saúde;

? V - a realização de visitas domiciliares periódicas para
monitoramento de situações de risco à família; e

? VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre
o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade
de vida.

? O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição
o exercício de:

Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças
e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de
cada ente federado.

*Em consonância com parágrafo único do artigo 7º da lei nº
2417 de 29 de outubro de 2008, os candidatos aprovados neste
processo seletivo não adquirem estabilidade

10- COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL:
-Guilherme Vasconcellos Amaral
-Luciana Ochsendorf de Oliveira Soares
-Mirédina Hypólito
-Rosangela Guimarães
-Sandra Garcez

11- BANCA ENTREVISTADORA – AGENTES DE COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE:
- Enf.ª Andréa Rios Leite
- Enf.ª Célia Regina Silva Severino
- Enf.ª Cristine Carla Martins Leite
- Enf.ª Débora Furtado Ferreira
- Enf.ª Deibiane Malheiros Tolentino
- Enf.ª Fernanda Oliveira Tavares
- Enf.ª Gilmara Lammana Leal
- Enf.º Igor Ribeiro Lopes
- Enf.ª Janaína Guimarães de Oliveira
- Enf.ª Juliana Ferreira Anchieta
- Enf.ª Luciana Ochsendorf de Oliveira Soares
- Enf.º Luciano Carlos Moreira
- Enf.ª Mirédina Hypolito
- Enf.ª Rafael Vargas Ávila
- Enf.ª Raquel Brinco de Souza

12- BANCA ENTREVISTADORA – AGENTES DE ENDEMIAS
- Jair Adriano, matricula SIAPE 0495541/FUNASA
- Marco Antônio, matricula, SIAPE 2427114/FUNASA
- Sônia Regina Pinto Maria Machado, matricula, SIAPE 0516352/
FUNASA

13-ENTIDADES RESPONSÁVEIS PALA ORGANIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO:
-Conselho Comunitário de Segurança Publica.
-Conselho Municipal de Saúde de Valença/CMS.
-Coordenadoria Regional da Fundação Nacional de Saúde /
FUNASA do Estado do Rio de  Janeiro.
-Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de
Valença.
-Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde
de Valença
-Prefeitura Municipal de Valença.
-Secretaria Municipal de Saúde de Valença.
-Superintendência de Atenção Básica, Educação em Saúde e
Gestão Participativa do Estado do Rio de Janeiro.

Valença, 19 de novembro de 2009.

Ricardo Gomes Graciosa Filho
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I

LOCAIS DAS VAGAS  PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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Bairro (área de abrangência): Número de vagas:

Água Fria 1

Alberto Furtado 1

Aparecida 2

B. Alicácio 2

B.Fátima 4

Barroso 2

Benfica 1

Biquinha 3

Cambota 3

Canteiro 2

Carambita 4

Cel.Cardoso 1

Centro 14

Chácara Pentagna 1

Chacrinha/Morada do Sol e Monte Belo 3

Chica Cobra/Vale Verde 1

Conquista 1

Conservatória – centro 6

Coroas / Fazenda de Coroas 1

Destino 1

Desvio Gomes até Faz. Veneza 1

Esteves 1

Harmonia / Vargas 1

Hildebrando Lopes 4

Jardim Valença 2

João Dias 2

Juparanã (rural) – Brasil Novo 1

Juparanã (rural) - Loteamento 1

Juparanã (rural) – Paraíso até Divisa com 

RiodasFlores 
1

Juparanã (urbano) 3

Laranjeiras 1

Loteamento de Chacrinha 2

Matadouro 1

Monte D’Ouro 2

Osório 2

Paraíso 2

Parapeúna 2

Parque Pentagna 3

Passagem 2

Pedro Carlos/ Segredo/ Rochedo 1

Pentagna 2

Quirino 1

Rancho Novo até Marquesão 1

 Rancho Novo/Capelinha até entrada 

deConservatória
1

Santa Cecília 1

Santa Cruz 3

Santa Inácia / Figueira 1

Santa Isabel 5

Santa Terezinha/Marquesão 1

São Bento 1

São Cristóvão 1

São Domingos/Quilombo de Pentagna/SãoGregório 

(Parapeúna)
1

São Francisco / Vale dos Sabiás 4

São José das Palmeiras 3

São Judas Tadeu / Estrada para João Bonito 1

Serra da Gloria 2

Spalla I 1

Spalla II 1

Torres Homem 1

Vadinho Fonseca 1

Varginha 2

Portadores de Necessidades Especiais(compatível 

com a função)
7

ANEXO II

AGENTE DE ENDEMIAS

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR LOCALIDADE PARA ATIVIDADE EM
CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

BAIRRO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA NÚMERO DE VAGAS

B. de Fátima

B. Horizonte

Monte D’ ouro

Passagem 5

Novo Horizonte

Hildebrando Lopes

Centro

Laranjeiras

Barroso

Bairro Alicácio 6

Cruzeiro

Jardim Angelina

Hotel dos Engenheiros

Parque Pentagna

Torres Homem 3

Benfica

Serra da Glória

Cambota

Biquinha

Vadinho Fonseca 5

Cidade de Deus

Paraíso

São Bento

Canteiro

Esteves

Santa Cecília

Vale Verde I 3

Santa Terezinha

São Francisco

Rancho Novo
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João Bonito

Ponte Funda

Osório 5

Santa Inácia

Machado

Jardim Valença

Carambita

Água Fria

São José das Palmeiras 5

Spalla I

Spalla II

Juparanã 2

João Dias

Santa Cruz

Monte Belo 4

Chacrinha

Aparecida

Varginha

Conservatória 2

Santa Isabel 2

Pentagna 2

Parapeúna 2

Portadores de Necessidades 

Especiais(compatível com a função)
3

Educação em Saúde 6

TOTAL: 55 AGENTES DE ENDEMIAS

OBS: PARA O CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS NÃO É
OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE
RESIDÊNCIA.

ANEXO III

                             PROPOSTA DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conhecimentos específicos para Agente de Comunitário de Saúde:

- Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes;
- Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação;
- Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos;
- Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência;
- Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/
doenças da população;
-Critérios operacionais para definição de prioridades: indicadores
socioeconômicos, culturais e epidemiológicos;
- Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos
e técnicas;
- Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde:
acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e
do trabalhador, equidade, outros;
- Condições de risco social: violência, desemprego, infância
desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou
insuficiência de infra-estrutura básica, outros;
-Programa Bolsa Família e as condicionalidades da saúde.

Conhecimentos específicos para agente de combate às endemias:

- Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde/SUS;
- Visita domiciliar;
- Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário;
- Noções de ética e cidadania;

- Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento;
- Noções básicas de doenças como Leishmaniose Visceral e
Tegumentar, Dengue, Malária, Esquistossomose.

ANEXO IV

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

___Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica. Avaliação Normativa do Programa
Saúde da Família: monitoramento da implantação e funcionamento
as equipes de saúde da família: 2001-2002. Brasília, Ministério da
Saúde, 2004.
___Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde.
Departamento de Atenção Básica. Trabalho do Agente Comunitário
de Saúde 13ª  edição.2000.Brasília.MS.
___Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde/FUNASA,
Vigilância Epidemiológica, Dengue Instrução Para Pessoal de
Combate ao Vetor, - Manual de Normas Técnicas-abril/2001. Brasília,
Ministério da Saúde.

 ANEXO V

CRONOGRAMA(CONFIMAR DATAS)

ATIVIDADE:

13/11/2009 a 27/11/2009 Realização das inscrições.

12/12/2009 das 8:00h às 

12:00h. Aplicação da prova

16/12/2009 a partir das 

8:00h.

Divulgação do resultado final da 

prova escrita. Divulgação do 

cronograma das entrevistas.

19/12/2009 e 20/12/2009 das 

8:00h às 17:00h

Realização das entrevistas e 

prova de títulos

28/12/2009 a partir das 

8:00h. Divulgação do resultado final.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

17/12/2009 Recurso da prova escrita

ANEXO VI

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Valença
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Atenção Básica

PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
- PACS/PSF –

Ficha de Inscrição para Seleção de Agente Comunitário de
Saúde

Nome:__________________________________________________________
Identidade:__________CPF: _____________________________
Endereço:_________________________________________
Área (bairro) que vai concorrer:_____________________

_________________________   _______________________
     Assinatura do Responsável         Assinatura do Candidato
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? Documentos anexos (Xerox) :  Ident idade,  CPF,
comprovante de residência, Título de eleitor, certificado
de reservista, Comprovante de entrega do alimento.

? Lembrete: Não se esquecer de levar o documento de
identidade (original) e caneta junto com este cartão no
dia da prova.

                                           Anexo VII

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Valença
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Vigilância de Saúde

PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A ENDEMIAS

Ficha de Inscrição para Seleção de Agente de Combate a
Endemias

Nome:______________________________________________
Identidade:____________________ CPF: _________________
Endereço:__________________________________________
Área (bairro) que vai concorrer:__________________________

_________________________             ____________________
     Assinatura do Responsável                Assinatura do Candidato

? Documentos anexos (Xerox): Identidade, CPF, Título de
eleitor, certificado de reservista, Comprovante de
entrega do alimento.

� Lembrete: Não se esquecer de levar o documento de
identidade (original) e caneta junto com este cartão no
dia da prova.

ACS

VENCIMENTOS PARA 187 ACS X 526,31(SALARIO

ATUAL)=R$98.149,97

MESMO SALARIO ANTERIOR PARA 187 ACS +

22%(ESTATUTARIO)=R$120.072,36

OBS: COM ABONO=102159,97 + 22%=124.635,16

 REPASSE DO M.S. (187X651,00) = R$121.737,00

 NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇAO PELA PREFEITURA =R$

1.664,64

NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇAO PELA PREFEITURA

(COM ABONO)=2.898,16

AGENTE DE ENDEMIAS

VENCIMENTO PARA 52 AGENTES X 464,27(SALARIO

ATUAL)=R$24.142,04

MESMO SALARIO ANTERIOR PARA 52

AGENTES+22%(ESTATUTARIO)=R$29.452,06

      Obs, COM ABONO: 484,27X52=25.182,04 + 22%=30.722,08

DIFERENÇA=5.310,02

    DIFERENÇA (COM ABONO)=10.080,46

NÃO HÁ REPASSE DE VERBA ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO

DE AGENTES DE ENDEMIAS. APENAS A PPI/VS =R$ 20.641,62

OBS: NO MOMENTO HA 45 AGENTES DE ENDEMIAS

=>R$20.892,159

Ricardo Gomes Graciosa Filho

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Paulo Cunha Paixão Henriques
Pregão Presencial nº: 052/2009
Processo Administrativo nº: 16850/2009
Objeto: Contratação de profissional técnico, com comprovada
atuação na execução de individualização de valores devidos a
servidores público oriundo do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS
Valor: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)

Comissão de Licitação

Termo: 0940/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA
E ADRIANA MARQUES 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 ADRIANA MARQUES DA
COSTA,  portador(a) do(a) CPF nº 018.206.187-65, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Adriana Marques da Costa
Contratado(a)
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Termo: 941/2009/ACS
                                                 P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado: ADRIANA MATOS DA SILVA , portador(a) do
CPF nº 965.819.057-04, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ADRIANA MATOS DA SILVA
Contratado(a)

Termo: 0941/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ALEXSANDRA 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 ALEXSANDRA DE
OLIVEIRA, portador(a) do(a) CPF nº 092.770.287-85, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Alexsandra de Oliveira
Contratado(a)

                                               Termo: 0942/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ALINE LIMA 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 ALINE LIMA DE OLIVEIRA,
portador(a) do(a) CPF nº 088.635.247-93, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Aline Lima de Oliveira
Contratado(a)

                                                            Termo: 0943/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA
E ALINE TADEU DA SILVA RIBEIRO,  na forma que se segue:
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Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 TADEU DA SILVA
RIBEIRO, portador(a) do(a) CPF nº 096.209.037-90, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Aline Tadeu da Silva Ribeiro
Contratado(a)

                                                                   Termo: 0945/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ANA HELENA BORGES 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 HELENA BORGES
DA SILVA, portador(a) do(a) CPF nº 650.990.526-49, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Ana Helena Borges da Silva
Contratado(a)

Termo: 0944/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

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

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil
e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 DE LIMA TERRA, portador(a)
do(a) CPF nº 550.806.697-72, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Ana de Lima Terra
Contratado(a)

Termo: 942/2009/ACS
                                                 P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
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Filho e de outro lado: ANÁDIA LUCIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE
OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 002.461.397-57, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ANÁDIA LUCIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA
Contratado(a)

                                                                   Termo: 943/2009/ACS
                                                      P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado: ANDREA FERREIRA RAMOS, portador(a) do
CPF nº 099.221.247-26, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ANDREA FERREIRA RAMOS
Contratado(a)

                                                                   Termo: 944/2009/ACS
                                                     P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado: ANDREIA SANTANA, portador(a) do CPF nº
037.813.537-61, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ANDREIA SANTANA
Contratado(a)

                                                                         Termo: 945/2009/ACS
                                                            P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado: ANGELA MARIA DOS SANTOS MACHADO,
portador(a) do CPF nº 696.669.627-72, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ANGELA MARIA DOS SANTOS MACHADO
Contratado(a)

Termo: 0946/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ÂNGELA MARIA 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 ÂNGELA MARIA
MACHADO, portador(a) do(a) CPF nº 696.669.627-72, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Ângela Maria Machado
Contratado(a)

                                                                     Termo: 947/2009/ACS
                                                        P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito

público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado: ANGELA MARIA PINHEIRO SEABRA DE MELO,
portador(a) do CPF nº 968.489.957-20, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ANGELA MARIA PINHEIRO SEABRA DE MELO
Contratado(a)

Termo: 0947/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANGÉLICA CRISTINA A.CORREA
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 ANGELICA CRISTINA A.
CORREA PINTO,  portador(a) do(a) CPF nº 696.669.627-72,
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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.
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Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Angélica Cristina A. Correa Pinto
Contratado(a)

                                                        Termo: 948/2009/ACS
                                                       P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado: ANNA PAULA DA SILVA, portador(a) do CPF nº
101.288.107-50, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ANNA PAULA DA SILVA
Contratado(a)

                                                        Termo: 950/2009/ACS
                                               P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado: APARECIDA NACLE GOMES SOUZA, portador(a)
do CPF nº 500.258.487-04, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

APARECIDA NACLE GOMES SOUZA
Contratado(a)

Termo: 0949/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E BERNADETE DE PAULA 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 BERNADETE DE PAULA
ALVES,  portador(a) do(a) CPF nº 095.980.407-20, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Bernadete de Paula Alves
Contratado(a)
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                                                               Termo: 951/2009/ACS
                                                   P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado:  BRUNA MARIA LAMEIRA DA COSTA,
portador(a) do CPF nº 070.915.427-54, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

BRUNA MARIA LAMEIRA DA COSTA
Contratado(a)

                                                                    Termo: 952/2009/ACS
                                                       P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado:  CAMILA TAVARES DA COSTA, portador(a) do
CPF nº 130.333.977-35, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

CAMILA TAVARES DA COSTA
Contratado(a)

                                                            Termo: 0950/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CARLA LUIZA DA S. 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 CARLA LUIZA DA S.
LOPES,  portador(a) do(a) CPF nº 101.991.227-84, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Carla Luiza da S. Lopes
Contratado(a)

                                                                 Termo: 0951/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CARMEM LUCIA ABREU DE
PAULA,  na forma que se segue:
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Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CARMEM LUCIA ABREU
DE PAULA, portador(a) do(a) CPF nº 097.118.637-58, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Carmem Lucia Abreu de Paula
Contratado(a)

Termo: 0952/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

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

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CARMEM SILVA
ANDRADE, portador(a) do(a) CPF nº 007.607.387-42, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 Carmem Silva Andrade
Contratado(a)

                                                                Termo: 953/2009/ACS
                                                   P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado:  CECILIANA FIGUEIRA, portador(a) do CPF nº
097.896.817-47, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

CECILIANA FIGUEIRA
Contratado(a)

                                                                 Termo: 954/2009/ACS
                                                     P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado:  CHARLES DOS SANTOS NASCIMENTO,
portador(a) do CPF nº 007.506.477-44, doravante denominado
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CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

CHARLES DOS SANTOS NASCIMENTO
Contratado(a)

                                                                       Termo: 955/2009/ACS
                                                          P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado:  CINTIA LUCIA DA SILVA, portador(a) do CPF nº
088.080.757-10, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

CINTIA LUCIA DA SILVA
Contratado(a)

                                                                            Termo: 956/2009/ACS
                                                               P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado:  CRISTIANE DE FATIMA FLOR CESAR,
portador(a) do CPF nº 071.432.347-02, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

CRISTIANE DE FATIMA FLOR CESAR
Contratado(a)

                                                                       Termo: 957/2009/ACS
                                                           P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado:  DEIA MARIA DE
OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 996.825.757-53, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

DEIA MARIA DE OLIVEIRA
Contratado(a)

                                                         Termo: 958/2009/ACS
                                            P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado:  DEISE RAMOS MEDEIROS, portador(a) do
CPF nº 107.681.387-95, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

DEISE RAMOS MEDEIROS
Contratado(a)

                                                                      Termo: 959/2009/ACS
                                                        P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO na forma que se segue:

Ao primeiro  dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.

Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado:  DULCE APARECIDA DA SILVA GERVÁSIO,
portador(a) do CPF nº 103.060.457-61, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

DULCE APARECIDA DA SILVA GERVASIO
Contratado(a)

                                                                 Termo: 0985/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 LIMA DA SILVA
, portador(a) do(a) CPF nº 106.313.467-67, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ELAINE LIMA DA SILVA
Contratado(a)
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                                                                Termo: 0986/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELENICE DA SILVA
PINTO, portador(a) do(a) CPF nº 988.294.406-04, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ELENICE DA SILVA PINTO
Contratado(a)

                                                                      Termo: 0987/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  e  de outro lado ELIANA DO
NASCIMENTO, portador(a) do(a) CPF nº 000.096.087-02, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ELIANA DO NASCIMENTO
Contratado(a)

                                                                       Termo: 0988/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELISABETH DINIZ
MOREIRA, portador(a) do(a) CPF nº 654.934.867-68, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ELISABETH DINIZ MOREIRA
Contratado(a)

Termo: 0989/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado EUCINÉIA FERNANDES
ALVES DE CARVALHO, portador(a) do(a) CPF nº 883.594.337-04,
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doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 EUCINÉIA FERNANDES ALVES DE CARVALHO
Contratado(a)

Termo: 0990/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 ADRIANA
OLIVEIRA RAMOS DA CUNHA , portador(a) do(a) CPF nº
075.851.247-32, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 FATIMA ADRIANA OLIVEIRA RAMOS DA CUNHA
Contratado(a)

Termo: 0991/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 GIOSEFFI
RIBEIRO, portador(a) do(a) CPF nº 105.510.837-86, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 FERNANDA GIOSEFFI RIBEIRO
Contratado(a)

Termo: 0992/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FLÁVIA APARECIDA
OLIVEIRA LIMA, portador(a) do(a) CPF nº 074.535.167-06, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
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                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 FLÁVIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA
Contratado(a)

Termo: 0995/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GLAYCE MARIA ROSA
PINHO, portador(a) do(a) CPF nº 032.933.187-62, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 GLAYCE MARIA ROSA PINHO
Contratado(a)

Termo: 0993/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GEORGINA RIBEIRO
DOS SANTOS, portador(a) do(a) CPF nº 402.034.417-53, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 GEORGINA RIBEIRO DOS SANTOS
Contratado(a)

Termo: 0994/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GERMANO VEIRA
MIRANDA, portador(a) do(a) CPF nº 047.821.087-61, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 GERMANO VIEIRA MIRANDA
Contratado(a)
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                                                                      Termo: 1092/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GILCIANE DO COUTO
SANTOS, portador(a) do(a) CPF nº 008.845.767-28 , doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GILCIANE DO COUTO SANTOS
Contratado(a)

                                                                   Termo: 1093/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 DE FREITAS S.
MELLO ARIEIRA, portador(a) do(a) CPF nº 091.684.697-05 ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GISELE DE FREITAS S.MELLO ARIEIRA
Contratado(a)

Termo: 1094/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 PINTO
VICTORIANO PIERRE, portador(a) do(a) CPF nº 026.886.747-06,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GISELE PINTO VICTORIANO PIERRE
Contratado(a)

Termo: 0996/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e
nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo,
320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula de
Souza Guedes, e de outro lado HELENA CONCEIÇÃO MOURA VIEIRA,
portador(a) do(a) CPF nº 870.123.247-91, doravante denominado
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CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 HELENA CONCEIÇÃO MOURA VIEIRA
Contratado(a)

Termo: 1095/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado HELIKA SILVA
CAVALHEIRO, portador(a) do(a) CPF nº 002.659.977-55, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro
 de 2009 e término previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

HELIKA SILVA CAVALHEIRO
Contratado(a)

Termo: 1096/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado HOSANA MARIA DE
AZEVEDO ESTEFANIO, portador(a) do(a) CPF nº 498.392.417-53,
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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

HOSANA  MARIA DE AZEVEDO ESTEFANIO
Contratado(a)

                                                                         Termo: 1097/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado IGLANTINA CLEA LIMA
CARDOSO COSTA, portador(a) do(a) CPF nº 750.021.327-15,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
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                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

IGLANTINA CLEA LIMA CARDOSO COSTA
Contratado(a)

Termo: 0997/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado IRIS FIGUEIRA DUBOC,
portador(a) do(a) CPF nº 991.829.477-91, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 IRIS FIGUEIRA DUBOC
Contratado(a)

Termo: 1098/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ISABEL CRISTINA DE
OLIVEIRA, portador(a) do(a) CPF nº 041.823.897-94, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-

ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
Contratado(a)

                                                                 Termo: 1099/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ISABEL CRISTINA
LIMA, portador(a) do(a) CPF nº 100.186.507-32, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ISABEL CRISTINA LIMA
Contratado(a)
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Termo: 1100/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ISABEL DE LOURDES
MACHADO PINHO VENTURA, portador(a) do(a) CPF nº 614.865.237-
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 31 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ISABEL DE LOURDES MACHADO PINHO VENTURA
Contratado(a)

Termo: 0998/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JANETE BENES
FERREIRA, portador(a) do(a) CPF nº 797.482.287-20, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JANETE BENES FERREIRA
Contratado(a)

Termo: 0999/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JOSÉ CARLOS ESTEVES,
portador(a) do(a) CPF nº 094.804.697-07, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JOSÉ CARLOS ESTEVES
Contratado(a)

Termo: 1101/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 DA SILVA, portador(a)
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d o ( a )  C P F  n º  1 1 7 . 2 9 8 . 1 9 7 - 3 7 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JULIANA DA SILVA
Contratado(a)

Termo: 1000/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil
e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo,
320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
de Souza Guedes, e de outro lado JULIANE APARECIDA SILVA,
portador(a) do(a) CPF nº 117.298.197-37, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JULIANE APARECIDA SILVA
Contratado(a)

Termo: 1001/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado KALIER SOARES DOS
SANTOS, portador(a) do(a) CPF nº 115.788.847-05, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 KALIER SOARES DOS SANTOS
Contratado(a)

Termo: 1002/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado KATIA MARIA FERREIRA
LOPES, portador(a) do(a) CPF nº 789.155.467-68, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
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                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 KATIA MARIA FERREIRA LOPES
Contratado(a)

Termo: 1003/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado KATIANE MONTEIRO
BATISTA, portador(a) do(a) CPF nº 082.625.027-01, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 KATIANE MONTEIRO BATISTA
Contratado(a)

Termo: 1102/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 MARIA DOS SANTOS
DE PAIVA, portador(a) do(a) CPF nº 084.152.107-79, doravante

denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LEILIANE MARIA DOS SANTOS DE PAIVA
Contratado(a)

Termo: 1103/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo, 320-
Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
de Souza Guedes, e de outro lado LENILSON DELGADO DE PAIVA,
portador(a) do(a) CPF nº 988.287.116-04, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LENILSON DELGADO DE PAIVA
Contratado(a)
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Termo: 1104/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo, 320-
Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
de Souza Guedes, e de outro lado LEONORA MOREIRA DE OLIVEIRA
TEIXEIRA, portador(a) do(a) CPF nº 032.932.647-35, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LEONORA MOREIRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Contratado(a)

Termo: 1004/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LIBIANO PEREIRA
CASSIANO, portador(a) do(a) CPF nº 107.635.457-24, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LIBIANO PEREIRA CASSIANO
Contratado(a)

Termo: 1006/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 DE ALMEIDA
MOTTA, portador(a) do(a) CPF nº 111.746.047-94, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LILIA DE ALMEIDA MOTTA
Contratado(a)

Termo: 1005/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
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de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LIDIA REIS BERGMANN
DE CASTRO, portador(a) do(a) CPF nº 735.478.087-15, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LIDIA REIS BERGAMANN DE CASTRO
Contratado(a)

Termo: 1007/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 REGINA DA SILVA,
portador(a) do(a) CPF nº 079.927.767-39, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.
Vicente de Paula de Souza Guedes

Contratante

 LILIA REGINA DA SILVA
Contratado(a)

Termo: 1105/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo, 320-
Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
de Souza Guedes, e de outro lado LOURDES BERNADETE TERRA,
portador(a) do(a) CPF nº 679.305.577-15, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LOURDES BERNADETE TERRA
Contratado(a)

                                                                        Termo: 1106/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 DE FATIMA ARAUJO DA
CRUZ, portador(a) do(a) CPF nº 006.268.097-89, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
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                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo
em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza os
efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIA DE FATIMA ARAUJO TERRA
Contratado(a)

Termo: 1008/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 MARTINS
DE SOUZA, portador(a) do(a) CPF nº 047.818.767-06, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LUCIA HELENA MARTINS DE SOUZA
Contratado(a)

Termo: 1107/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 ROSA CASSIANO,
portador(a) do(a) CPF nº 057.655.967-97, doravante denominado

CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANA ROSA CASSIANO
Contratado(a)

Termo: 1009/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIMAR DE ALMEIDA
CARVAS, portador(a) do(a) CPF nº 047.412.026-07, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LUCIMAR DE ALMEIDA CARVAS
Contratado(a)
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Termo: 1010/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUTIMILA DA SILVA
FREITAS, portador(a) do(a) CPF nº 111.838.907-70, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LUTIMILA DA SILVA FREITAS
Contratado(a)

Termo: 1011/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUZIMAR DE MOURA
SANTOS, portador(a) do(a) CPF nº 002.659.787-00, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LUZIMAR DE MOURA SANTOS
Contratado(a)

                                                                        Termo: 1108/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MAISA DA SILVA MOREIRA
Contratado(a)

Termo: 1012/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 AREDES,
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portador(a) do(a) CPF nº 107.940.207-12, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARCELO AREDES
Contratado(a)

Termo: 1013/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 ANDREIA DA
SILVA, portador(a) do(a) CPF nº 026.821.607-00, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARCIA ANDREIA DA SILVA
Contratado(a)

Termo: 1014/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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   ELIAS DE
ÁVILA, portador(a) do(a) CPF nº 499.290.707-53, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARCIA ELIAS DE AVILA
Contratado(a)

Termo: 1015/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCITA  DA SILVA
TEIXEIRA, portador(a) do(a) CPF nº 076.267.827-55, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ 46 Edição 330 - 23/11/2009

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARCITA DA SILVA TEIXEIRA
Contratado(a)

                                                                       Termo: 1109/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 BARROS DE AZEVEDO,
portador(a) do(a) CPF nº 007.459.507-52, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCOS BARROS DE AZEVEDO
Contratado(a)

Termo: 1110/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 PAULO DE LIMA SOUZA,
portador(a) do(a) CPF nº 088.612.377-11, doravante denominado

CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCOS PAULO DE LIMA SOUZA
Contratado(a)

                                                                           Termo: 1111/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 ANDREIA DE ALMEIDA
VERGILIO CARVALHO, portador(a) do(a) CPF nº 029.087.967-16,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-tificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA ANDREIA DE ALMEIDA VERGILIO CARVALHO
Contratado(a)
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                                                                            Termo: 1112/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 FRAGA
CUNHA, portador(a) do(a) CPF nº 021.111.117-16, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA APARECIDA FRAGA CUNHA
Contratado(a)

Termo: 1113/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 PEGO DA
SILVA, portador(a) do(a) CPF nº 991.794.157-68, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA APARECIDA PEGO DA SILVA
Contratado(a)

Termo: 1016/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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  CLÁUDIA DA
SILVA MATOS, portador(a) do(a) CPF nº 032.701.097-50, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARIA CLAUDIA DA SILVA MATOS
Contratado(a)

                                                                         Termo: 1114/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo, 320-
Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
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de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DA CONCEIÇÃO PENEDO,
portador(a) do(a) CPF nº 654.259.957-68, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DA CONCEIÇÃO PENEDO
Contratado(a)

                                                                       Termo: 1115/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 BASTOS,
portador(a) do(a) CPF nº 394.086.637-72, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DA GLORIA BASTOS
Contratado(a)

Termo: 1017/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 DE
OLIVEIRA BASILIO, portador(a) do(a) CPF nº 600.354.807-00,
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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA BASILIO
Contratado(a)

                                                                    Termo: 1116/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 DA SILVA
LANDIM, portador(a) do(a) CPF nº 972.913.747-15, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DA GLORIA DA SILVA LANDIM
Contratado(a)

Termo: 1018/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 DA
SILVA, portador(a) do(a) CPF nº 051.018.176-78, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARIA DAS DORES DA SILVA
Contratado(a)

Termo: 1117/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 DIAS DE
ARAUJO, portador(a) do(a) CPF nº 991.831.457-53, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DAS GRAÇAS DIAS DE ARAUJO
Contratado(a)

                                                                        Termo: 1118/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 HIPÓLITO,
portador(a) do(a) CPF nº 635.943.587-04, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DO CARMO HIPÓLITO
Contratado(a)
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Termo: 1119/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 IZABEL FERNANDES,
portador(a) do(a) CPF nº 758.533.537-72, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA IZABEL FERNANDES
Contratado(a)

Termo: 1120/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 SOUZA DA CRUZ
MELLO, portador(a) do(a) CPF nº 082.361.497-22, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA LUIZA SOUZA DA CRUZ MELLO
Contratado(a)

Termo: 1019/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 ALVES
DE OLIVEIRA, portador(a) do(a) CPF nº 000.970.867-70, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA
Contratado(a)

Termo: 1121/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo, 320-
Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
de Souza Guedes, e de outro lado MARIANGELA GUIMARÃES DE
BARROS, portador(a) do(a) CPF nº 678.984.247-00, doravante
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denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIANGELA GUIMARÃES DE BARROS
Contratado(a)

Termo: 1020/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 DOS SANTOS,
portador(a) do(a) CPF nº 499.441.507-20, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARILDA DOS SANTOS
Contratado(a)

Termo: 1021/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 DA COSTA
ALVES, portador(a) do(a) CPF nº 029.317.687-66, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARLENE DA COSTA ALVES
Contratado(a)

Termo: 1022/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MAURY ANA DE
OLIVEIRA RESENDE, portador(a) do(a) CPF nº 105.228.127-32,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MAURY ANA DE OLIVEIRA RESENDE
Contratado(a)

Termo: 1023/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MERIANE ALVES LOPES,
portador(a) do(a) CPF nº 115.908.787-36, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MERIANE ALVES LOPES
Contratado(a)

Termo: 1024/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente

de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MESSIAS EVANGELISTA,
portador(a) do(a) CPF nº 788.150.583-91, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MESSIAS EVANGELISTA
Contratado(a)

Termo: 1025/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 APARECIDA
DE OLIVEIRA SILVA, portador(a) do(a) CPF nº 104.781.387-41,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
Contratado(a)
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Termo: 1026/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado NAILA DA SILVA FREITAS
MATOS, portador(a) do(a) CPF nº 117.660.917-33, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 NAILA DA SILVA FREITAS MATOS
Contratado(a)

Termo: 1027/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado NELICE JOSÉ DA
SILVA, portador(a) do(a) CPF nº 298.085.101-91, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 NELICE JOSÉ DA SILVA
Contratado(a)

                                                                    Termo: 1122/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo, 320-
Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
de Souza Guedes, e de outro lado NEUSA APARECIDA FERREIRA
DA SILVA, portador(a) do(a) CPF nº 854.015.447-15, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

NEUSA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
Contratado(a)

Termo: 1028/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ 54 Edição 330 - 23/11/2009

de Paula de Souza Guedes, e de outro lado PATRICIA GUEDES
NASCIMENTO, portador(a) do(a) CPF nº 007.405.627-11, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 PATRICIA GUEDES NASCIMENTO
Contratado(a)

Termo: 1029/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 SOUZA,
portador(a) do(a) CPF nº 028.495.047-50, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 REGINA CELIA DE SOUZA
Contratado(a)

Termo: 1123/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 SINEIRO GUEDES ALVES,
portador(a) do(a) CPF nº 914.457.247-72, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

REGINA SINEIRO GUEDES ALVES
Contratado(a)

Termo: 1124/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 DA SILVA ALVES,
portador(a) do(a) CPF nº 568.763.197-68, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
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                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

REJANE DA SILVA ALVES
Contratado(a)

Termo: 1030/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 RICARDO
DOS SANTOS, portador(a) do(a) CPF nº 320.842.267-91, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ROBERTO RICARDO DOS SANTOS
Contratado(a)

Termo: 1031/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROGERIA MARIA
SANTANA, portador(a) do(a) CPF nº 033.914.517-00, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ROGERIA MARIA SANTANA
Contratado(a)

Termo: 1032/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSANA DA SILVA
COSTA, portador(a) do(a) CPF nº 032.903.337-95, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ROSANA DA SILVA COSTA
Contratado(a)
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Termo: 1033/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSANE NOGUEIRA
ROCHA, portador(a) do(a) CPF nº 968.491.697-34, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ROSANE NOGUEIRA ROCHA
Contratado(a)

Termo: 1125/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 APARECIDA
NASCIMENTO DOS SANTOS, portador(a) do(a) CPF nº 032.950.057-
02, doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-tificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ROSANGELA APARECIDA NASCIMENTO DOS SANTOS
Contratado(a)

Termo: 1034/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 FRANCISCO
MOREIRA VIEIRA, portador(a) do(a) CPF nº 116.038.807-55,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ROSILANE FRANCISCO MOREIRA VIEIRA
Contratado(a)

Termo: 1035/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
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neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSILENE APARECIDA
FERREIRA DE FARIA, portador(a) do(a) CPF nº 070.441.647-65,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ROSILENE APARECIDA FERREIRA DE FARIA
Contratado(a)

Termo: 1036/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROZIMERE MADEIRA
BATISTA, portador(a) do(a) CPF nº 657.664.907-04, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ROZIMERE MADEIRA BATISTA
Contratado(a)

Termo: 1037/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 ELENA VIEIRA,
portador(a) do(a) CPF nº 886.334.897-91, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 SANDRA ELENA VIEIRA
Contratado(a)

Termo: 1038/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SHEILA DOS SANTOS
NASCIMENTO OLIVEIRA, portador(a) do(a) CPF nº 032.938.017-65,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
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                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO VIEIRA
Contratado(a)

Termo: 1039/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SHIRLAINE SANTOS
NASCIMENTO, portador(a) do(a) CPF nº 113.286.507-74, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 SHIRLAINE SANTOS NASCIMENTO
Contratado(a)

Termo: 1040/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 HELENA DE
MOURA, portador(a) do(a) CPF nº 025.018.857-08, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 SILVIA HELENA DE MOURA
Contratado(a)

Termo: 1041/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 HELENA PEREIRA
E PEREIRA, portador(a) do(a) CPF nº 007.506.077-93, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 SILVIA HELENA PEREIRA E PEREIRA
Contratado(a)
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Termo: 1042/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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
MEDEIROS PAIVA, portador(a) do(a) CPF nº 060.114.286-14,
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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 SIMONE APARECIDA MEDEIROS PAIVA
Contratado(a)

Termo: 1127/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, o
MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. 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 GUIMARÃES FONTES,
portador(a) do(a) CPF nº 000.953.087-84, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

SOLANGE GUIMARÃES FONTES
Contratado(a)

Termo: 1043/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SIMONIA BRUNO,
portador(a) do(a) CPF nº 002.461.687-73, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 SIMONIA BRUNO
Contratado(a)

Termo: 1127/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove,
o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 GUIMARÃES
FONTES, portador(a) do(a) CPF nº 000.953.087-84, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-tificatório,
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nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

SOLANGE GUIMARÃES FONTES
Contratado(a)

Termo: 1044/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 APARECIDA
DE SOUZA ALMEIDA, portador(a) do(a) CPF nº 113.660.137-60,
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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 TATIANA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA
Contratado(a)

Termo: 1045/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 COSTA DE
SIQUEIRA, portador(a) do(a) CPF nº 084.080.137-85, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 TATIANA COSTA DE SIQUEIRA
Contratado(a)

Termo: 1128/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

            Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove,
o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 DA GLÓRIA
LUIZ FLORENCIO, portador(a) do(a) CPF nº 852.393.567-34,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-tificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

TEREZA DA GLORIA LUIZ FLORENCIO
Contratado(a)

Termo: 1046/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
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 FRANCISCA
DA SILVA, portador(a) do(a) CPF nº 047.820.987-82, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA
Contratado(a)

Termo: 1047/2009/ACS
P.Administrativo nº:23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320 - Centro, doravante denominada CONTRATANTE,

neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado THALITA CRISTINA DE
SOUZA ALMEIDA, portador(a) do(a) CPF nº 107.962.947-55,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 THALITA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Contratado(a)

                                                                Termo: 1048/2009/ACE
                                                        P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado - ADAIR DE SOUZA
SILVA, portador(a) do CPF nº 614.971.937-53, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ADAIR DE SOUZA SILVA
Contratado(a)
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                                                                         Termo: 1049/2009/ACE
                                                               P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado – ALESSANDRO GONÇALVES
DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 108.691.697-26, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 ALESSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Contratado(a)

                                                              Termo: 1050/2009/ACE
                                                   P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado – BETANIA CAMPELO
WERNECK, portador(a) do CPF nº 073.638.027-26, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 BETANIA CAMPELO WERNECK
Contratado(a)

                                                                  Termo: 1051/2009/ACE
                                                        P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado – BRUNO LUIZ
FERREIRA CADINELLI, portador(a) do CPF nº 129.681.757-18,
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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 BRUNO LUIZ FERREIRA CADINELLI
Contratado(a)

                                                                         Termo: 1052/2009/ACE
                                                                P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:
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Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado –CARLOS ROBERTO
DE CARVALHO, portador(a) do CPF nº 499.314.907-72, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Contratado(a)

                                                                   Termo: 1053/2009/ACE
                                                         P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –CRISTIANO ALVES,
portador(a) do CPF nº 076.671.887-50, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 CRISTIANO ALVES
Contratado(a)

                                                                     Termo: 1054/2009/ACE
                                                          P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –DANIELE CESPES
FERREIRA, portador(a) do CPF nº 088.376.307-94, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 DANIELE CESPES FERREIRA
Contratado(a)

                                                                  Termo: 1055/2009/ACE
                                                        P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
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Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –EDINEIA DA SILVA FRANCO,
portador(a) do CPF nº 955.812.007-34, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 EDINEIA DA SILVA FRANCO
Contratado(a)

                                                                       Termo: 1056/2009/ACE
                                                             P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado –GILSON DE
PAIVA RIBEIRO, portador(a) do CPF nº 622.562.037-00, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.
Vicente de Paula de Souza Guedes

Contratante
 GILSON DE PAIVA RIBEIRO

Contratado(a)

                                                                     Termo: 1057/2009/ACE
                                                          P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –GUSTAVO DE SOUZA
GUIMARÃES NETO, portador(a) do CPF nº 085.613.367-14,
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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 GUSTAVO DE SOUZA GUIMARÃES NETO
Contratado(a)

                                                                       Termo: 1058/2009/ACE
                                                            P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –JANETE ISABEL DE
OLIVEIRA CARVALHO, portador(a) do CPF nº 899.432.107-10,
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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.
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CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JANETE ISABEL DE OLIVEIRA CARVALHO
Contratado(a)

                                                                     Termo: 1059/2009/ACE
                                                          P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –JANINE BASTOS FURTADO,
portador(a) do CPF nº 082.725.247-16, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JANINE BASTOS FURTADO
Contratado(a)

                                                                          Termo: 1060/2009/ACE
                                                               P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado –JOÃO CARLOS DA SILVA FERRAZ, portador(a)
do CPF nº 074.890.977-03, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JOÃO CARLOS DA SILVA FERRAZ
Contratado(a)

                                                                        Termo: 1061/2009/ACE
                                                              P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –JORGE ALBERTO ALVARES
GOMES BARROSO SOBRINHO, portador(a) do CPF nº 817.159.787-
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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
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                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JORGE ALBERTO ALVARES GOMES BARROSO SOBRINHO
Contratado(a)

                                                            Termo: 1062/2009/ACE
                                             P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado –JORGE ROBERTO
DOS SANTOS PAULA, portador(a) do CPF nº 427.971.877-68,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JORGE ROBERTO DOS SANTOS PAULA
Contratado(a)

                                                              Termo: 1063/2009/ACE
                                                   P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal

de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –JOSÉ EDUARDO GARCIA
JUSTEM, portador(a) do CPF nº 081.373.467-32, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JOSÉ EDUARDO GARCIA JUSTEM
Contratado(a)

                                                                Termo: 1064/2009/ACE
                                                      P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –JOSÉ GERALDO SOARES
CADINELLI, portador(a) do CPF nº 622.580.107-30, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.
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Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JOSÉ GERALDO SOARES CADINELLI
Contratado(a)

                                                                Termo: 1065/2009/ACE
                                                       P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado –JOVENTINO
LAZARO DOS REIS, portador(a) do CPF nº 487.367.917-68,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JOVENTINO LAZARO DOS REIS
Contratado(a)

                                                              Termo: 1066/2009/ACE
                                                      P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –JULIANA APARECIDA DO
COUTO TRINDADE, portador(a) do CPF nº 108.921.637-80, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JULIANA APARECIDA DO COUTO TRINDADE
Contratado(a)

                                                                    Termo: 1067/2009/ACE
                                                          P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria Municipal de
Saúde, representada por seu Secretário Ricardo Gomes Graciosa
Filho e de outro lado –JULIANA OLIVEIRA DE TOLEDO, portador(a)
do CPF nº 083.158.357-69, 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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 JULIANA OLIVEIRA DE TOLEDO
Contratado(a)
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                                                                           Termo: 1068/2009/ACE
                                                                 P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –KENNY JORGE MARQUES
DA COSTA, portador(a) do CPF nº 125.576.057-51, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 KENNY JORGE MARQUES DA COSTA
Contratado(a)

                                                                 Termo: 1069/2009/ACE
                                                      P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –LUCIANA FONTES
RODRIGUES, portador(a) do CPF nº 096.282.427-50, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LUCIANA FONTES RODRIGUES
Contratado(a)

                                                                    Termo: 1070/2009/ACE
                                                           P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –LUIZ CARLOS ALVES NETTO,
portador(a) do CPF nº 394.068.907-63, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LUIZ CARLOS ALVES NETTO
Contratado(a)

                                                                       Termo: 1071/2009/ACE
                                                             P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:
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Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado –LUIZ CARLOS
DELGADO, portador(a) do CPF nº 719.286.857-49, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LUIZ CARLOS DELGADO
Contratado(a)

                                                                  Termo: 1072/2009/ACE
                                                       P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –LUIZ GUSTAVO VIEIRA
MIRANDA, portador(a) do CPF nº 053.286.377-12, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LUIZ GUSTAVO VIEIRA MIRANDA
Contratado(a)

                                                               Termo: 1073/2009/ACE
                                                    P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado –LUIZ HENRIQUE
BARRETO GARCIA, portador(a) do CPF nº 007.574.437-61,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LUIZ HENRIQUE BARRETO GARCIA
Contratado(a)

                                                                   Termo: 1074/2009/ACE
                                                         P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
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Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado –LUIZ PHILIPE
LOBATO PINHO SILVA, portador(a) do CPF nº 110.700.667-88,
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 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 LUIZ PHILIPE LOBATO PINHO SILVA
Contratado(a)

                                                   Termo: 1075/2009/ACE
                                         P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –MANOEL DE CARVALHO
CASTRO FILHO, portador(a) do CPF nº 877.502.107-25, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MANOEL DE CARVALHO CASTRO FILHO
Contratado(a)

                                                              Termo: 1076/2009/ACE
                                                    P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –MARCOS PAULO
LAUREANO RAIMUNDO, portador(a) do CPF nº 114.112.227-84,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARCOS PAULO LAUREANO RAIMUNDO
Contratado(a)

                                                                  Termo: 1077/2009/ACE
                                                       P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado –MARIA DAS DORES
HENRIQUE DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 790.529.087-53,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARIA DAS DORES HENRIQUE DOS SANTOS
Contratado(a)

                                                                 Termo: 1078/2009/ACE
                                                       P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –MARIA LUCI MATTOS
FERREIRA, portador(a) do CPF nº 814.602.287-15, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARIA LUCI MATTOS FERREIRA
Contratado(a)

                                                              Termo: 1079/2009/ACE
                                                   P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –MARTINIANO GONÇALVES
DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 007.395.307-55, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MARTNIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Contratado(a)

                                                             Termo: 1080/2009/ACE
                                                   P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –MAURO SERGIO DA SILVA,
portador(a) do CPF nº 032.939.527-04, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.
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CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 MAURO SERGIO DA SILVA
Contratado(a)

                                                                    Termo: 1081/2009/ACE
                                                         P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –NEUZA DOS SANTOS
GONÇALVES, portador(a) do CPF nº 082.097.778-07, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 NEUZA DOS SANTOS GONÇALVES
Contratado(a)

                                                                  Termo: 1082/2009/ACE
                                                        P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –PEDRO PAULO FLORENCIO,
portador(a) do CPF nº 991.794.407-97, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 PEDRO PAULO FLORENCIO
Contratado(a)

                                                                        Termo: 1083/2009/ACE
                                                             P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado –RAIMUNDO DA
SILVA FERREIRA, portador(a) do CPF nº 320.929.467-49, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.
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                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA
Contratado(a)

                                                                      Termo: 1084/2009/ACE
                                                           P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –RENATO MENEZES ALVES,
portador(a) do CPF nº 122.586.537-97, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 RENATO MENEZES ALVES
Contratado(a)

                                                                      Termo: 1085/2009/ACE
                                                           P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal

de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –RODRIGO COELHO MELLO
DA ROCHA, portador(a) do CPF nº 108.981.487-90, doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 RODRIGO COELHO MELLO DA ROCHA
Contratado(a)

                                                                 Termo: 1086/2009/ACE
                                                        P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –SEGIO DE SOUZA SILVA,
portador(a) do CPF nº 083.638.267-66, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.
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Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 SERGIO DE SOUZA SILVA
Contratado(a)

                                                          Termo: 1087/2009/ACE
                                                P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –SILVANA HELENA RIBEIRO
DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 077.684.927-14, 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 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 SILVANA HELENA RIBEIRO DOS SANTOS
Contratado(a)

                                                                     Termo: 1088/2009/ACE
                                                          P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –SULAINE RIBEIRO REZENDE,
portador(a) do CPF nº 028.868.487-78, doravante denominado

CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 SULAINE RIBEIRO REZENDE
Contratado(a)

                                                             Termo: 1089/2009/ACE
                                                   P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –VALERIA APARECIDA
FIGUEIRA MARQUES, portador(a) do CPF nº 098.325.397-81,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 VALERIA APARECIDA FIGUEIRA MARQUES
Contratado(a)
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                                                         Termo: 1090/2009/ACE
                                               P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da
Secretaria Municipal de Saúde, representada por seu Secretário
Ricardo Gomes Graciosa Filho e de outro lado –VALTER VALIM,
portador(a) do CPF nº 249.385.647-34, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término
previsto para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

 VALTER VALIM
Contratado(a)

                                                               Termo: 1091/2009/ACE
                                                     P.administrativo nº: 23.636/09

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO,  na forma que se segue:

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de
Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes,  através da Secretaria
Municipal de Saúde, representada por seu Secretário Ricardo
Gomes Graciosa Filho e de outro lado –WECCILEI FRAGA DA CUNHA,
portador(a) do CPF nº 091.041.697-43, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 01 de Novembro de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

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

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

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

Valença-RJ, 01 de Novembro de 2009.
Vicente de Paula de Souza Guedes

Contratante
 WECCILEI FRAGA DA CUNHA

Contratado(a)

DECRETO DE Nº.162, DE 17 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 Municipal  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$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) para atender as
despesas,  assim codificado:

U.O

Identificação 

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 50.000,00

02.02

DESP. 

INTERPUB 

PROC JUDIC

206.200.102.010 31.90.91 0 20.000,00

02.02
DESP INTER 
PUBL PROC 

JUD

02.062.0010.2.010 33.90.91 0 35.000,00

02.04

SERV. DIV 

INTERNA 
PRINC

2.884.300.001.021 46.90.71 0 15.000,00

02.06

MANUT. 

SERV. ADM 
GERAIS

12.361.1203.2.008 33.90.39 0 3.000,00

02.06

MANUT. 

CRECHES 

MUNICIP

1.236.504.012.024 33.90.39 0 2.000,00

02.07
DIFUSÃO 

CULTURAL
1.339.204.732.037 33.90.39 0 3.000,00

02.08
MANUT. DOS 

SERV SECRET
20.122.1203.2.008 33.90.39 0 5.000,00

02.10

MANUT. 

SERV. LIMP 
PÚBLICA

15.452.0504.2.047 33.90.39 0 180.000,00

02.10

MANUT. 

SERV. 
FUNERÁRIOS

15.452.0505.2.048 33.90.39 0 2.000,00

02.11

MANUT. 

SERV. ADM 
GERAIS

04.122.1203.2.008 33.90.39 0 20.000,00

02.13
MANUT. EDUC 

FIS DESP LAZ
2.781.107.202.062 33.90.39 0 5.000,00

TOTAL 340.000,00
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Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente
Crédito Adicional Suplementar é proveniente de anulação da seguinte
dotação do Orçamento Municipal em vigor:

U.0

Identificação 

do 

Programa

Funcional 

Programática

Categoria 

Econômica
Recurso

Valor da 

Dotação

02.06

MAN. E 

AQUIS 
TRANSP ESC

12.361.0407.2.

016
44.90.52 0 95.000,00

02.06

MANUT. 

SERV. ASDM. 

GER

12.361.1203.2.

008
33.90.30 0 20.000,00

02.08

MANUT. E 

OPERAC DA 

SEC

20.122.0052.2.

001
44.90.52 0 8.000,00

02.10

MANUT. 

SERV. 

FUNERÁRIO

15.452.0505.2.

048
33.90.36 0 15.000,00

02.10
MAN. AMPL. 

SERV. IL PUB
15.452.0506.2.

043
33.90.30 0 25.000,00

02.10

MAN. AMPL. 

SERV. COL 

ESG

17.512.0612.2.

045
33.90.30 0 8.000,00

02.10

MAN. AMPL. 

SERV.COL. 

ESG

17.512.0612.2.

045
44.90.51 0 10.000,00

02.10

MAN. VIA 

VICIN E URB-

CIDE

26.782.0710.2.

053
33.90.30 0 60.000,00

02.11

CAPAC R H 

–PROGR 

PMAT

04.128.0058.2.

055
33.90.39 0 61.000,00

02.11

MANUT. 

PROGR 
PREVEST

12.362.0415.2.

056
33.90.36 0 10.000,00

02.11

MANUT. 

PROGR 

PREVEST

12.362.0415.2.

056
33.90.39 0 13.000,00

340.000,00

15.000,00

MANUT. PAT 

AGRÍC 

MECAN E 

APOIO 

EXPANSÃO 

RURAL

02.08
20.606.0641.2.

040
33.90.30 0

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

Gabinete, em 17 de novembro de 2009.

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

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

PORTARIA N. 667, DE 23 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 o que dispõe o artigo 51, in fine, e
artigo 80 e seus incisos da Lei Complementar Municipal n. 28, de
28 de setembro de 1999;

Considerando o notório potencial turístico que
dispõe o Distrito de Conservatória, devido ao grande número de
imóveis e prédios arquitetônicos;

Considerando que cabe ao Poder Público
Municipal o dever de adequar todas as construções e obras em
todo território do Município, observando o interesse público e a
legislação competente, ordenando, organizando e adequando os
projetos de obras e construções no referido Distrito;

Considerando o grande número de empresários
interessados a sediar suas atividades empresariais no Distrito de
Conservatória, com implantação e construção de empresas e
indústrias, com vistas a gozar do benefício fiscal do ICMS, concedido
pela Legislação Estadual competente;

Considerando a necessidade de profissional
arquiteto para desempenhar seu exercício com eficiência no Distrito
de Conservatória, assessorando a Sub-prefeitura no recebimento
de plantas e projetos em consonância com a Secretaria Municipal
de Obras, paras as futuras aprovações:

R E S O L V E

Art. 1º - REMOVER,  ex officio e, no interesse da administração
pública, a Senhora ANA MARIA DE MATTOS VAZ, servidora arquiteta,
matriculada sob o n. 122.068, para exercer sua atividades
profissionais junto a Subprefeitura do Distrito de Conservatória, a
partir de 01 de dezembro de 2009.

Art. 2º - O registro de ponto diário será exercido na Subprefeitura de
Conservatória, nos termos do que dispõe o estatuto do servidor
público municipal (L. C. n. 28/1999).

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da sua edição, revogadas
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
PREFEITO

Assessoria de Comunicação

2452-5075
ou Ramal 260
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Atos do Poder Legislativo

Resolução nº. 813
De 28 de outubro de 2009.
(Projeto de resolução n.º 23 oriundo do Vereador Felipe Fulgencio
Farias)

Institui no âmbito da Câmara Municipal de Valença a
Comissão Permanente de Defesa do Consumidor.
A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art. 1º - O art. 31, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 31 – As comissões Permanentes são em numero de XII,
composta cada um de 3 (três) membros, e terão as seguintes
denominações:

Art. 2º - O art. 31 do Regimento Interno da Câmara Municipal fica
acrescido do seguinte inciso:

“XII – Comissão Permanente de Defesa do Consumidor.”

Art. 3º - Inclui o artigo 31 – B ao Regimento Interno da Câmara
Municipal, com a seguinte Redação:

“Art. 31- B – Compete à Comissão Permanente de Defesa do
Consumidor”:

I – fiscalizar os produtos de consumo, o seu fornecimento, e zelar
pela sua qualidade;

II – emitir pareceres técnicos quanto às proposições legislativas
relacionadas ao consumidor;

III – manter intercâmbio com órgãos públicos e instituições ligadas
ao consumidor;

IV – informar aos consumidores através de campanhas públicas;

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
              Sala “Pedro Gomes” em 28 de outubro de 2009.

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

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

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
PRESIDENTE

Resolução nº. 814
De 04 de novembro de 2009.
(Projeto de resolução n.º 26 oriundo do Vereador José Otavio
Conceição Soares)

Dispõe sobre a concessão do Titulo de Cidadão
Valenciano ao Padre PAULO AUGUSTO
MILAGRES RODRIGUES, e dá outras
providências.
A Câmara Municipal de Valença, RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Valenciano ao Padre
Paulo Augusto  Milagres Rodrigues, com fundamento no art. 231,
§ 1º, alínea “a”, do Regimento Interno desta Câmara aprovado
pela Deliberação nº. 302, de 12 de dezembro de 1990.

Art. 2º - Far-se-á a entrega do Diploma referido no artigo anterior
em sessão solene, a ser convocada pelo Exmo. Senhor Presidente
da Câmara.

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

    Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2009.

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

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

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

Gabinete do Presidente, em 12/11/2009

Luiz Fernando Furtado da Graça
Presidente

CÂMARA
MUNICIPAL

2453-3777



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ 78 Edição 330 - 23/11/2009

Equipe do governo participa de
itinerante na zona rural

Secretaria de Agricultura abre diálogo com
produtores

Próximo a completar um ano, a gestão do prefeito
Vicente Guedes conseguiu imprimir a marca do governo
itinerante, sempre buscando estar próximo às comunidades.
Já foram realizadas dez prefeituras itinerantes, onde o prefeito
e sua equipe, através das Associações de Moradores, ouviram
as reivindicações dessas localidades para buscar soluções. De
acordo com esse novo modelo de gestão, alguns secretários
têm realizado visitas com suas equipes a bairros periféricos.

No último dia 17 de novembro foi à vez da Secretaria
de Agricultura visitar a Associação de Produtores Rurais de
ALCOPACHA, que compreende as localidades de Alberto
Furtado, Coroas, Paiolim e Chalé. O evento aconteceu na
Escola Municipal José Lima e contou com a presença da Vice-
prefeita Dilma Danta, do Chefe de Gabinete Roberto Luiz
Ferreira, do Secretário de Agricultura Ricardo Guedes, do
Secretário de Serviços Públicos Theodorico Palmeira, da
Secretária de Educação Ruth Cohen, do Secretário de Obras
Jorge Assis, da Secretária de Assistência Social Clara Pentagna
e do Gerente de Emprego e Renda Sebastião Vieira, além do
Presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, o vereador
Pedro Graça. Solicitações na área de saúde e estradas foram
feitas pela população e encaminhadas para os respectivos
setores.

De acordo com Betinho,  presidente elei to da
Associação de Produtores, o apoio oferecido pela Secretaria
de Agricultura na legalização da Associação tem sido de suma
importância. “Uma comunidade organizada tem mais força
e mais voz e a criação da Associação de Produtores vai
nos permitir vender nossos produtos com nota fiscal”
comenta Betinho.

De acordo com Ricardo Guedes esse incentivo vem
de encontro à necessidade de escoamento da produção. Ou
seja, através da Associação, os produtores terão CNPJ e
poderão vender seus produtos com nota fiscal, sendo mais
competitivos no mercado. A Lei Federal 11947 da Educação,
por exemplo, determina que 30% dos alimentos comprados
para merenda escolar sejam adquiridos de produtores rurais
locais, para isso é imprescindível a emissão de nota fiscal.

Ainda de acordo com o secretário de Agricultura, as
próximas Associações que serão formadas serão as de Santa
Inácia e Chaves, assim como as próximas itinerantes também
serão nessas localidades.

No dia 27 de novembro, sexta-feira, a Secretaria de

Agricultura estará realizando reunião para mobilização dos
produtores do Assentamento da Conquista, Chaves e
ALCOPACHA, a fim de incentivar a produção de temperos
para fornecer para o Grupo Alimentício Chinezinho, empresa
instalada recentemente na cidade.

Prefeitura lança medidas preventivas para evitar
aumento da carga tributária.

A  S e c r e t a r i a  d e  F a z e n d a  e s t á
implementando medidas de combate à sonegação
e evasão fiscal e inibindo a inadimplência tributária.
Para conscientizar e esclarecer os contadores e
principais contribuintes de ICMS e IPI com
potencial tributário para ISSQN, a Secretaria de
Fazenda esta realizando encontros onde explica
como será sua atuação acerca das medidas e
mecanismos que serão adotadas para evitar o
aumento da carga tributária.

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”




