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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIANº 125, de 20 de julho de 2005

Maurício Cezar Pinho, Secretário Municipal de Governo e
Administração, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o despacho do presidente da Comissão de
Sindicância, ás fls. 32 v. do Processo nº 176/2005;

R E S O L V E :

Art. 1º - Instaurar processo administrativo disciplinar, conforme
artigos 257 a 262 do Estatuto dos Servidores Públicos, contra o servidor
Juarez Paulo dos Reis de Oliveira.

Art. 2o. – Determinar a realização do processo pela Comissão
Processante Permanente a que se refere o art. 267 do Estatuto dos Servido-
res Públicos, designada pela Portaria no. 17/2005.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 20 de julho de 2005.

MAURÍCIOCEZARPINHO
Secretário de Governo e Administração

INEXIGIBILIDADEDELICITAÇÃO

Processo Administrativo n.º1.279/2005/FMS
Objeto: Aquisição de vales transporte para atender a pacientes que neces-
sitam de consultas, exames e internações no município de Valença e em
município vizinhos.
Favorecido: Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Bar-
ra Mansa.
Valor: R$ 3.818,00 (três mil oitocentos e dezoito reais)
Fundamentação Legal: “Caput” do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações.

Comissão de Licitações/FMS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2005/FMS
Processo Administrativo n.º 1.120/2005/FMS

OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos destinados a estoque do
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.

ENTREGADOSENVELOPESHABILITAÇÃOEPROPOSTACOMERCIAL:
DATA/HORA: Dia 11 de agosto de 2005, às 9:00 horas.

LOCAL: CentroAdministrativo Municipal (sala 27) – Rua Dr. Figueiredo,
320, Centro, Valença - RJ

EDITAL: O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no endereço
acima citado, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas,
mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e 02
(dois) Cd Room.

INFORMAÇÕES: Quaisquer informações ou melhores esclarecimentos
sobre o presente aviso poderão ser obtidos com a Comissão de Licitações,
através do telefone (24) 2452.4425 ou no endereço acima citado.

Comissão de Licitações/FMS

Assessoria de Comunicação

2452-5075

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2005
Processo Administrativo n.º 10.011/2005

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e
higiene, destinados às Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino.

ENTREGADOSENVELOPESHABILITAÇÃOEPROPOSTACOMERCIAL:
DATA/HORA: Dia 09 de agosto de 2005, às 9:00 horas.

LOCAL: CentroAdministrativo Municipal (sala 27) – Rua Dr. Figueiredo,
320, Centro, Valença - RJ

EDITAL: O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no endereço
acima citado, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas,
mediante a entrega de 02 (dois) pacotes de papel A4 com 500 folhas e 02
(dois) Cd Room (regravável).

INFORMAÇÕES: Quaisquer informações ou melhores esclarecimentos
sobre o presente aviso poderão ser obtidos com a Comissão de Licitações,
através do telefone (24) 2452.4425 ou no endereço acima citado.

Comissão de Licitações

DECRETO Nº 122, de 19 de julho de 2005.

“Abre Crédito Adicional Suplementar -Anulação de Dotação
no Orçamento - Programa de 2005”.

Fernando Pereira Graça, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art.1o.FicaabertonocorrenteexercícioCréditonovalordeR$57.000,00
(cinqüenta e sete mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
01 -SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01 -SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.12.364.0435.2.015-3.3.90.18.00.00.00.00 – Auxílio Financeiro a Estu-
dantes – R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
01.01.27.811.0720.2.101-3.3.90.31.00.00.00.00–PremiaçõesCulturais,Artís-
ticas, Científicas, Desportivas e Outras – R$ 2.000,00 (dois mil reais).
01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 2.000,00 (dois mil reais).

04 - SECRETARIAMUNICIPALDE FAZENDA
04.01 - SECRETARIAMUN. FAZENDA
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Produção da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Valença

DECRETO Nº 123, de 20 de julho de 2005.

“Abre Crédito Adicional Suplementar -Anulação de Dotação
no Orçamento - Programa de 2005”.

04.01.04.122.1203.2.042-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 3.000,00 (três mil reais).
04.01.04.122.0052.2.041-3.3.90.92.00.00.00.00–DespesasdeExercíciosAn-
teriores – R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

11 -SECRETARIAMUNICIPALDESERVIÇOSPÚBLICOS
11.01 -SECRETARIAMUN.SERV.PÚBLICOS
11.01.15.452.0504.2.058-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Física – R$ 6.000,00 (seis mil reais).
11.01.15.451.0501.2.070-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações – R$
4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 2o. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo
anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou
total da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):
01–SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01 -SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.04.128.0058.2.152-3.3.90.36.00.00.00.00–OutrosServiçosdeTerceiros
– Pessoa Física – R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
01.01.04.122.0052.2.151-3.3.90.39.00.00.00.00–Outros serviçosdeTerceiros
– Pessoa Jurídica – R$ 2.000,00 (dois mil reais).
01.01.04.126.0057.2.150-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material
Permanente – R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 19 de julho de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda

Fernando Pereira Graça, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1o. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
01-SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01-SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
07-SECRETARIAMUNICIPALDECULTURAETURISMO
07.01-SECRETARIAMUN.CULTURAETURISMO
07.01.13.122.0052.2.025-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 10.000,00 (dez mil reais).
07.01.23.695.0705.2.073-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros _ Pessoa Jurídica – R$ 10.000,00 (dez mil reais).
11-SECRETARIAMUNICIPALDESERVIÇOSPÚBLICOS
11.01-SECRETARIAMUN.SERV.PÚBLICOS
11.01.26.782.0710.2.155-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2o. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo
anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou
total da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):
04 – SECRETARIAMUNICIPALDE FAZENDA
04.01-SECRETARIAMUN.FAZENDA
04.01.28.841.1302.2.046-3.2.90.21.00.00.00.00 – Juros Sobre a Dívida por
Contrato – R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 20 de julho de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda
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Visando melhorar a qua l idade de v ida dos
valencianos, a Prefeitura Municipal de Valença firmou
parceria com o Banco do Brasil através do Banco da
Cidadania, vinculado à Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Econômico. O convênio
contempla a disponibilização, pelo Banco do Brasil S.A,
de linhas de crédito para os diversos segmentos de
nossa sociedade. Este projeto social, privilegia as clas-
ses menos favorecidas, buscando a geração de empre-
go e renda e a inclusão social.

Dentre as linhas de crédito estão CRÉDITO DIRE-
TO AO CONSUMIDOR-CDC e CDC CONSIGNAÇÃO
EM FOLHA DE PAGAMENTO, PRONAF - Programa
Nacional de Agricultura Familiar (investimento e cus-
teio), PROGER RURAL (Programa de Geração de Em-
prego e Renda - área rural ), PROGER URBANO (setor

Prefeitura firma parceria com o Banco do
Brasil

Governo Fernando Graça inaugurará
ETA de Parapeúna

APrefeitura Municipal de Valença, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, inaugurará a Estação deTratamento de Água do
distrito Parapeúna, nesta sexta-feira, 22 de julho, às 18:00 horas, na Praça Álvaro de Oliveira. Com apresentação de telão e show
com Julinho Marassi e Gutemberg, o momento será marcante para os moradores do distrito que há muito reivindicam este importante
investimento.

Obra iniciada na gestão passada do governo Fernando Graça e totalmente abandonada pelo governo anterior, a Estação de
Tratamento de Água (E.T.A.) tem capacidade de tratar dois milhões e seiscentos mil litros de água por dia e entrará em operação
podendo tratar 96 mil litros/dia, o que significa capacidade de abastecer, cada habitante, com 250 litros/dia. Dispondo de equipamen-
tos de primeira geração é considerada uma Estação Convencional, pois nela ocorrem os processos de captação, adução, coagulação,
floculação, decantação, filtração, câmera de contato, desinfecção e fluoretação.

Localizada a 5 quilômetros do centro do distrito, na localidade chamada Colônia, a ETAlevará água própria para o consumo
através de seis metros de rede.

informal), PROGER TURISMO, PROGER URBANO
EMPRESARIAL e PROGER PROFESSOR.

A linha de crédito PROGER PROFESSOR é desti-
nada especialmente para professores da rede pública e
particular, que estejam efetivamente em sua atividade
de magistério, para aquisição de microcomputador e
periféricos que possuam certificação ISO 9000. O ob-
jetivo é melhorar a qualidade de ensino e eliminar a
exclusão digital dos professores, utilizando recursos do
FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), oferecendo
juros subsidiados.

Os interessados devem procurar o Banco da Cida-
dania, situado à Rua Ernesto Cunha, nº 05 (antiga
caixa d’água), no horário de 8:30 às 17:45 horas, te-
lefone 2453-6055 e preencher a proposta que será en-
caminhada ao Banco do Brasil para análise.

Casa do Artesão será reinaugurada

Será reinaugurada, nesta sexta-feira, 22 de julho, às 17:00 horas, a Casa do Artesão. Após sig-
nificativa reforma geral, o espaço dedicado a arte, está expondo para venda variados trabalhos em
ambientes mobiliados com móveis artesanais. Toda a comunidade valenciana está sendo convidada
para este momento, além de ser uma ótima oportunidade de conhecer o lugar e adquirir interessan-
tes trabalhos a preços acessíveis. A Casa do Artesão fica na Rua Vito Pentagna, nº 174, Benfica e

funciona de segunda à segunda, inclusive domingos e feriados, de 9:00 às 18:00 horas.
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Terá início nesta sexta-feira, 22 e se estenderá até o dia 31 de
julho, o Festival Vale do Café, com atividades emVassouras, Sa-
cra Família, Morro Azul e municípios arredores de Piraí, Enge-
nheiro Paulo de Frontin, Valença, Mendes, Barra do Piraí e Paty
do Alferes. Os eventos que vão de apresentações musicais, ex-
posições, roda de causos com concurso de Calango, Cine Tela
Brasil e outros, acontecerão em Fazendas do Ciclo do Café, Ca-
sas de Cultura, praças e demais espaços culturais.

No município de Valença estão programadas no dia 30 de
julho, sábado, apresentação da Banda Progresso de Valença, na
Estação Ferroviária do distrito de Barão de Juparanã, às 14:00
horas, seguida daapresentaçãodeCristinaBraga, na IgrejaNossa
Senhora do Patrocínio, também no distrito, além da apresentação
de Mônica Salmaso e Toninho Ferragutti, canto e acordeon, às
17:00 horas, na Fazenda VistaAlegre, com ingressos a R$50,00.
O jongo de Valença se apresentará , no dia 30, às 19:00 horas, na
Praça Campo Belo, em Vassouras.

Festival do V ale do
Café inicia nesta

sexta-feira

Agentes do Programa Municipal de Controle da
Dengue (PMCD) estourou na garagem da Viação Se-
nhor dos Passos/Princesa da Serra, um macro foco do
mosquito encontrado em pneus instalados no pátio da
referida empresa. Segundo relatório enviado pelo se-
tor, na amostragem de 7 pneus dos 47 encontrados,
em todos eles o resultado foi positivo.

Com um trabalho constante e intenso, no mês de
maio, o setor se fez presente orientando e aplicando
larvicida em 7.574 imóveis, estando incluídos quartei-
rões concluídos, residências, comércios, terrenos bal-
dios, pontos estratégicos e outros, tendo sido regis-
trado um índice considerado elevado de foco aedes
aegypti.

No mês de junho, foram trabalhados 11.015 imóveis.
De acordo ainda com relatório, as localidades mais
preocupantes, por apresentarem um índice elevado de
imóveis positivos que também são reincidentes, são
Alicácio, Barroso, Belo Horizonte, Benfica, Cambota,
Carambita, Centro, Cruzeiro, Fátima, Getúlio Vargas,
Dudu Lopes, Jardim Valença, João Bonito, Barão de
Juparanã, Monte D’Ouro, Parque Pentagna , São José
das Palmeiras e Torres Homem.

Programa Municipal
de Controle da Dengue

intensifica ações

Valença promoverá o I Festival de Inverno denomina-
do “Redescobrindo nossa Identidade” hoje, dia 22, no
dia 23 de julho, no centro da cidade. Iniciativa da Rede
Jovem Valenciana - grupo de jovens com o objetivo de
unir a juventude em prol do crescimento econômico, cul-
tural e social da cidade, terá atividades no adro da Cate-
dral, no Pavilhão Leoni, no Cine Glória e no Colégio Es-
tadual Coronel Benjamin Guimarães.

Na sexta-feira, a abertura será às 20:30 horas, na Ca-
tedral de Nossa Senhora da Glória, com a Orquestra Ju-
venil da Escola de Música Villa-Lobos. Às 22:00 horas o
Coral do Birô Cultural, apresentará músicas de
Clementina de Jesus e Rosinha de Valença. E, às 22:50
horas está programado apresentação de grupos de Bossa
Nova, Chorinho e Samba. No sábado, 23, o evento terá
início às 9:00 horas com abertura das barracas de arte-
sanato na Rua dos Mineiros, em frente à Catedral e no
interior do Colégio Estadual Benjamin Guimarães. Tam-
bém no colégio, serão abertas as exposições de artes plás-
ticas, desenho e biblioteca. Às 10:00 horas haverá início
das apresentações das Bandas e Fanfarras do Colégio
Estadual Theodorico Fonseca, da Fundação Educacio-
nal Dom André Arcoverde e do Colégio Sagrado Coração
de Jesus, no adro da Catedral.

Barracas de comidas típicas serão abertas ao meio-
dia. De acordo com o cardápio serão oferecidos caldos,
sopas, café da região, brownies, quiches, cookies, cacha-
ças de Valença e chocolates. Às 13:30 horas, a Banda Pro-
gresso se apresentará partindo do adro da Catedral ao
Cine Glória, passando pela Praça Visconde do Rio Preto
(Jardim de Cima). Às 14:00 horas, haverá exibição do
filme “Dois Perdidos Numa Noite Suja”, de José Joffily,
no Cine Glória, seguida de palestra com José Joffily e
Roberto Bomtempo. Às 15:00 horas estão previstas apre-
sentações de Capoeira e Jongo, com o Mestre Cid, no adro
da Catedral, e às 16:00 horas, apresentação no Pavilhão
Leoni de Break (dança de rua da cultura Hip Hop), com o
grupo Cultura da Paz e início da oficina de Grafite no
Colégio Estadual Coronel Benjamin Guimarães.

Aprentação de dança moderna com o grupo VivArte,
acontecerá às 17:00 horas, no Pavilhão Leoni. No mes-
mo local haverá apresentação de danças típicas da Casa
Portugal de Volta Redonda. Às 19:30 horas o grupo Boca
Kiusa estará se apresentando. Às 21:30 horas, apresenta-
ção de esquetes teatrais com os grupos Experimental de
Valença , Amor e Arte e da Escola Municipal Tancredo de
Almeida Neves, no Pavilhão Leoni. A seguir será a vez
do trio de violinistas formado por Ângelo, Jean e Douglas
se apresentarem. E, no encerramento, apresentação da
banda Bêbado Blues.

Festival de Inverno
acontecerá neste final

de semana


