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PARECERCONCLUSIVO

Ref. Proc. Adm. 023/2005

Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar
os fatos narrados no Memo 001/05 da Secretaria Municipal de Transportes
e Serviços Públicos, cujas denúncias foram feitas através do relatório de
fls. 03/04, onde, em breve síntese, alegou-se que um equipamento da Casa
de Saúde da Mulher fora cedido em comodato pelo Município de Valença
ao Sr. Marcos Abdalla e que após o uso teria sido devolvido o equipamen-
to em péssimo estado de conservação.

Instaurado o procedimento administrativo para sindicância através
da portaria 025/2005, foram ouvidas as testemunhas Beatriz Conceição Elias
Fernandes (fls. 20),LuizSérgioLeitePinto (fls. 31),DouglasAlexandreEsteves
Murat (fls. 32), Marco Antonio Jannuzzi Abdala (fls. 45), Glória Lucia do
Nascimento (fls. 46) eAlexandreWilson deAlmeida (fls. 47). Deixaram de ser
ouvidas as testemunhasElisaMariaCosta,MariaElisaPintoVireira eRosaurea
Campos, sendo que as duas primeiras não foram encontradas e a última, não
obstante devidamente intimada deixou de comparecer.

Provas documentais carreadas aos autos às fls. 11/17, 21/27.

É o relatório

Passamos a opinar.

Versa apresente sindicância sobreo empréstimodeumdata showem
perfeito estado de conservação e a devolução do mesmo em estado precário.

Restou incontroverso na instrução probatória que o equipamen-
to, componente do acervo patrimonial do Município, foi de fato cedido em
comodato ao Sr. Marcos Abdala que o utilizou no período de 13 de junho
de 2003 até 30 de dezembro de 2004.

O cerne da controvérsia versava sobre eventual dano causado ao
equipamento o que não restou comprovado, sendo certo, apenas, que é
incontroverso que houve um grande desgaste no mesmo, havendo, in
casu, necessidade de remessa do bem a um perito que pudesse apresentar
um parecer técnico sobre a vida compatibilidade entre o estado do equipa-
mento e sua vida útil.

Todavia, no curso do processo também restou dúbio a destinação
que fora dada à utilização do equipamento na medida e que no depoimento
de fls. 45 percebe-se que sua utilização era, a princípio exclusiva da Secre-
taria de Saúde - até porque esta foi a destinação do bem adquirido como
parte do projeto de criação da Casa de Saúde da Mulher, conforme narrado
no depoimento de fls. 20 - passou a ser utilizado em “prestação de contas
do Prefeito” e que, posteriormente, por ocasião da campanha eleitoral de
2004, o equipamento não foi mais utilizado pelo comodatário.

Ora, neste diapasão devem ser questionados três pontos: a) se o
bem era parte do projeto da Secretaria de Educação, qual a legalidade em
cedê-lo a um prestador de serviços para realizar exibições de prestação de

EXTRATODETERMOADITIVO

TermoAditivo ao Contrato celebrado em 25 de julho de 2005 entre a Prefeitura
Municipal de Valença – RJ e a empresa Linephalt Brasileira Sinalização
Viária Ltda., oriundo do procedimento licitatório na modalidade Convite,
sob o nº 020/2005 – Processo Administrativo nº 9.138/2005, tendo por
objeto a realização da obra pública de infra-estrutura turística de fins
arquitetônicos nomeado como sinalização turística no município de Valença
– RJ, com fornecimento de material e mão de obra.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo alterar a cláusula se-
gunda do supramencionado Contrato, com base no artigo 57, § 1º, inciso
III da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Prazo: Fica prorrogado o prazo de execução da obra por 60 (sessenta) dias,
em razão da falta de definição final dos locais de implantação das placas,
objeto da licitação, por parte do município, passando o prazo de execução
a ser de 120 (cento e vinte) dias corridos.
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusu-
las do Contrato ora aditado.

Assessoria de
Comunicação

2452-5075

contas do Prefeito; b) o que se entendia por “prestação de contas do
Prefeito” e finalmente, c) se o equipamento deixou de ser utilizado por
ocasião do inicio do período eleitoral, porque somente foi devolvido ao
patrimônio público em final de 2004.

Neste contexto, não tendo surgido nenhum fato que ensejasse a
instauração de processo administrativo disciplinar contra servidores
estatutários, e ainda, considerando que os comodatários do equipamento
não são servidores públicos, mas tão somente prestadores de serviços
que já não mais se encontram prestando serviços ao Município, opinamos
no sentido de serem extraídas cópias do inteiro teor do processado e reme-
tido cópia ao Ministério Público para, se for o caso, ser precedida a apura-
ção de eventual conduta delituosa de natureza penal e/ou eleitoral.

É o parecer.

Valença, 20 de junho de 2005.

Marcio Roncalli de Almeida Petrillo
Presidente da Comissão de Sindicância

Adolpho Bezerra de Medeiros Junior
Membro da Comissão de Sindicância

MoniaAparecidaR.Cardoso
Membro da Comissão de Sindicância

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Produção da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Valença

RELATÓRIO

IIICONFERÊNCIAMUNICIPALDEASSITÊNCIASOCIAL

No dia 19 de agosto de 2005, aconteceu a III Conferência Municipal
de Assistência Social. O local escolhido foi o auditório do ITERP (Instituto
Técnico Profissionalizante do Vale do Rio Preto) gentilmente cedido pela
Profª Daniele Dantas, sua Presidente.

Com a presença do Sr. Silvio Rogério Furtado da Graça, Secretário
Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, representando o Exmo Sr.
Prefeito Municipal, do Conselho Tutelar, 10º Batalhão da Polícia Militar,
Rádio Cultura, Assessoria Municipal de Comunicação, Associação de
Bairros, representantes da Sociedade Civil no Conselho, usuários e
participantes, iniciou-se a reunião às 7:30 horas com a apresentação da
Banda Musical do CIMEE, conquistando o aplauso dos presentes.
Composta a mesa diretiva com as autoridades presentes e a convidada
especial, a Assistente Social Áurea Cristina Santos Dias, professora do
Curso de Serviço Social da UNIFOA/Volta Redonda, especialista em
violência doméstica pela USP e mestranda em Serviço Social pela UFRJ, os
trabalhos foram iniciados com a saudação do representante do Sr. Prefeito.

De acordo com a programação da Conferência, as diversas ações
desenvolvidas pela Assessoria de Promoção Social, no primeiro semestre
de gestão, foram apresentadas, no sentido de informar aos participantes o
trabalho realizado pela Assessoria.

AConferência, com o tema “SUAS e a realidade social deValença”,
teve sua dinâmica organizada de acordo com o conteúdo das deliberações
a serem tomadas, tendo como temas de discussão: os direitos da cidadania
da LOAS; a situação atual da gestão, financiamento e controle social da
Assistência Social em cada esfera de governo e outros temas de interesse
local. Os temas para deliberação se constituíram em organizar um álbum de
fotografias SUAS - Plano 10, ou seja, a seqüência de registros da atual
situação da assistência social para implantação do SUAS (Sistema Único
de Assistência Social) em 10 anos, a ser realizado em três etapas: curto,
médio e longo prazo.

Para os participantes da Conferência, a Profª Áurea, ao proferir
sua palestra na linha de orientação deixou bem claro o que é SUAS, que
está sendo implantado e sua construção no Município a partir da escolha,
nos grupos de trabalho, das dez metas e desafios. Entre os desafios que o
Município vai enfrentar para implantação do SUAS, elevar a Assessoria
de Promoção Social à Secretaria Municipal de Promoção Social, se constituiu
no pensamento de todos os grupos participantes.

As dez metas que o Município quer chegar na gestão do SUAS
até 2008 e os desafios para concretizá-los, em ordem de importância são:

1) Divulgação do SUAS;
2) Divisão de território;
3) Recursos humanos;
4) Intersetorialidade;
5) Planejamento;
6) Novas bases para a relação Estado e Sociedade Civil;
7) Matricialidade sócio-familiar;
8) Controle Social;
9) Financiamento;
10) Criação de uma rede de serviços (central de atendimentos, cadastro).

A partir dessas propostas resultaram outras para atingir os
objetivos na gestão do SUAS até 2010 e 2015 e os desafios, ao alcance do
Município, para concretizá-las e o que esperamos do governo do Estado a
curto, médio e longo prazo para que isso aconteça.

Registramos o atual estágio do SUAS, construindo um álbum de
fotografias elaborado com as ações desenvolvidas, serviços, benefícios,
programas e projetos da assistência social; parcerias, recursos financeiros,
conselheiros e a dinâmica do Conselho, vulnerabilidade e risco social (riscos
sociais da população do Município que vive nas zonas rural e urbana) e
relações de vizinhança com outros Municípios.

Concluídas as propostas e aprovadas em plenário pelos
Delegados, passamos a apresentação e eleição dos Delegados para
representar o Município na V Conferência Estadual de Assistência Social,
conforme o disciplinado no Artigo 19 do Regimento Interno da III
Conferência. Foram eleitos quatro Delegados do Poder Público e quatro da
Sociedade Civil: Wanda Lourença Moreira,Ana Cristina Simões Soledade
Lima, Elizabeth Machado do Nascimento, Sandra Maria Garcez Fernandes,
Carla Genta Soares, Maria de Fátima Almeida, João Estelio de Souza e
Roseli de Souza Esteves Silva.

Sobre os desafios a enfrentar buscamos uma análise profunda a
fim de garantir que a assistência social se firme como política pública de
direitos para todos, em cada um do Municípios brasileiros.

A III Conferência Municipal de Assistência Social foi uma
realização do Conselho Municipal de Assistência Social com o apoio da
Prefeitura Municipal de Valença e Assessoria de Promoção Social.

Valença-RJ, 06 de setembro de 2005.

WANDALOURENÇAMOREIRA
Presidente do CMAS



���������������������������������������������

DECRETO Nº 158, de 25 de agosto 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$56.000,00
(cinqüenta e seis mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
01-SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01-SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.08.244.1203.2.102-3.3.50.43.00.00.00.00 – Subvenções Sociais – R$
27.000,00 (vinte e sete mil reais).

04-SECRETARIAMUNICIPALDEFAZENDA
04.01-SECRETARIAMUN.FAZENDA
04.01.04.122.1203.2.042-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

06-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
06.01-SECRETARIAMUN.EDUCAÇÃO
06.01.12.361.0403.2.085-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
7.000,00 (sete mil reais).

10-SECRETARIAMUN.PLANEJ.DESENV.ECONÔMICO
10.01-SECRETARIAMUN.PLAN.DES.ECON.SOCIAL
10.01.04.122.0052.2.001-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 12.000,00 (doze mil reis).

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$ 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-SECRETARIAMUNFAZENDA
04.01.28.841.1302.2.046-3.2.90.21.00.00.00.00 – Juros sobre a Dívida por
Contrato – R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 25 de agosto de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda

DECRETO Nº 161, de 30 de agosto 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. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$
15.000,00 (quinzemil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões)orçamentária(s):
01-SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01-SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
8.000,00 (oito mil reais).

06-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
06.01-SECRETARIAMUN.EDUCAÇÃO
06.01.12.361.0403.2.085-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
5.000,00 (cinco mil reais).

11 -SECRETARIAMUNICIPALDESERVIÇOSPÚBLICOS
11.01-SECRETARIAMUN.SERV.PÚBLICOS
11.01.26.122.1203.2.114-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material
Permanente – R$ 2.000, 00 (dois 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):
06–SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
06.01-SECRETARIAMUN.EDUCAÇÃO
06.01.12.361.0407.2.074-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material
Permanente – R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 30 de agosto de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda

DECRETO Nº 163, de 01 de setembro 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 que lhe confere a Lei Orgânica
do Município de Valença e autorização contida no art. 7º da Lei Municipal
nº 2169, de 06 de dezembro de 2004;

D E C R E T A:

Art.1o.FicaabertonocorrenteexercícioCréditonovalordeR$76.000,00
(setenta e seis mil reais), para a (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s);
01 -SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01 -SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.12.364.0435.2.015-3.3.90.18.00.00.00.00 – Auxílio Financeiro a Estu-
dantes – R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
01.01.27.811.0720.2.101-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 2.000,00 (dois mil reais).

06-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
06.01-SECRETARIAMUN.EDUCAÇÃO
06.01.12.361.0403.2.085-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
2.000,00 (dois mil reais).
06.01.12.362.0403.2.067-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

11-SECRETARIAMUNICIPALDESERVIÇOSPÚBLICOS
11.01-SECRETARIAMUN.SERV.PÚBLICOS
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11.01.15.451.0501.1.070-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
2.000,00 (dois mil reais).
11.01.15.451.0501.2.070-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Física – 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):
01 -SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01 -SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.0052.2.151-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 01 de setembro de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda

DECRETO Nº 164, de 02 de setembro 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$16.000,00
(dezesseis mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
01-SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTAÇÃO
01.01-SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Física – R$ 8.000,00 (oito mil reais).

02-PROCURADORIAJURÍDICA
02.01-PROCURADORIAJURÍDICA
02.01.04.122.1203.2.021-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 1.000,00 (hum mil reais).

07-SECRETARIAMUNICIPALDECULTURAETURISMO
07.01-SECRETARIAMUN.CULTURAETURISMO
07.01.23.695.0705.2.073-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 2.000,00 (dois mil reais).

11-SECRETARIAMUNICIPALDESERVIÇOSPÚBLICOS
11.01-SECRETARIAMUN.SERV.PÚBLICOS
11.01.26.782.0710.2.111-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Física – R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11.01.26.782.0710.2.111-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações – R$
3.000,00 (três 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):
09–SECRETARIAMUNICIPALDEAGRICULTURAEMEIOAMBIENTE
09.01-SECRETARIAMUN.AGRIC.EMEIOAMBIENTE
09.01.20.606.0641.2.093-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 13.000,00 (treze mil reais).

11-SECRETARIAMUNICIPALDESERVIÇOSPÚBLICOS
11.01-SECRETARIAMUN.SERV.PÚBLICOS
11.01.26.782.0710.2.111-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
3.000,00 (três mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 02 de setembro de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda

DECRETO Nº 165, de 02 de setembro 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. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$
18.000,00 (dezoitomil reais)paraa(s) seguinte(s)dotação(ões)orçamentária(s):
03- INSPETORIADECONTROLEINTERNO
03.01-INSPETORIADECONTROLEINTERNO
03.01.04.124.1203.2.032-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

04-SECRETARIAMUNICIPALDEFAZENDA
04.01-SECRETARIAMUN.FAZENDA
04.01.04.122.1203.2.042-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11-SECRETARIAMUNICIPALDESERVIÇOSPÚBLICOS
11.01-SECRETARIMUN.SERV.PÚBLICOS
11.01.15.452.0504.2.058-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Física – 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):
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$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 02 de setembro de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda
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DECRETO Nº 166, de 08 de setembro 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. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$
115.000,00 (cento e quinze mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):
01-SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01-SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
1.000,00 (hummil reais).

06-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
06.01-SECRETARIAMUN.EDUCAÇÃO
06.01.12.361.0403.2.085-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

09-SECRETARIAMUN.DEAGRICULTURAEMEIOAMBIENTE
09.01-SECRETARIAMUN.AGRIC.EMEIOAMBIENTE
09.01.18.541.0615.2.091-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Física – R$ 3.000,00 (três mil reais).

11-SECRETARIAMUNICIPALDESERVIÇOSPÚBLICOS
11.01-SECRETARIMUN.SERV.PÚBLICOS
11.01.15.451.0501.2.070-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
1.000,00 (hummil reais).
11.01.26.782.0710.2.111-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 75.000,00 (setenta e 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):
01-SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01-SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.0052.2.151-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
5.000,00 (cinco mil reais).

04-SECRETARIAMUNICIPALDEFAZENDA
04.01-SECRETARIAMUN.FAZENDA
04.01.28.841.1302.2.90.21.00.00.00.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato –
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 08 de setembro de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda

DECRETO Nº 167, de 09 de setembro 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$61.000,00
(sessenta e um mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
01-SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01-SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.08.244.1203.2.102-3.3.50.43.00.00.00.00 – Subvenções Sociais – R$
20.000,00 (vinte mil reais).
01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

06-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
06.01-SECRETARIAMUN.EDUCAÇÃO
06.01.12.361.0403.2.085-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
3.000,00 (três mil reais).

11-SECRETARIAMUNICIPALDESERVIÇOSPÚBLICOS
11.01-SECRETARIAMUN.SERV.PÚBLICOS
11.01.15.451.0501.2.070-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
4.000,00 (quatro mil reais).
11.01.15.451.0501.2.070-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações – R$
9.000,00 (nove 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):
05-SECRETARIAMUNICIPALDEOBRASEURBANISMO
05.01-SECRETARIAMUN.OBRASEURBANISMO
05.01.04.122.1203.2.052-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
05.01.10.302.0210.1.070-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações – R$
10.000,00 (dezmil reais).
05.01.15.122.0692.1.062-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações – R$
9.000,00 (nove mil reais).
05.01.27.812.0722.1.064-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações – R$
7.000,00 (sete mil reais).

06-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
06.01-SECRETARIAMUN.EDUCAÇÃO
06.01.12.362.0403.2.067-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Física – R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 09 de setembro de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda
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DECRETO Nº 168, de 12 de setembro 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$51.000,00
(cinquenta e um mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
01-SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01-SECRETARIAMUN.GOVERNOEADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
4.000,000 (quatro mil reais).

04-SECRETARIAMUNICIPALDEFAZENDA
04.01-SECRETARIAMUN.FAZENDA
04.01.04.122.0052.2.041-3.3.90.92.00.00.00.00–DespesasdeExercíciosAn-
teriores – R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

06-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
06.01-SECRETARIAMUN.EDUCAÇÃO
06.01.12.362.0403.2.067-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços deTercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 1.000,00 (hum 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$ 2.000,00 (dois mil reais).
11.01.26.782.0710.2.111-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações – R$
9.000,00 (nove 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):
05-SECRETARIAMUNICIPALDEOBRASEURBANISMO
05.01-SECRETARIAMUN.OBRASEURBANISMO
05.01.15.452.0507.2.060-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo – R$
5.000,00 (cinco mil reais).
05.01.16.482.0515.1.075-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações – R$
15.000,00 (quinze mil reais).

06-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
06.01-SECRETARIAMUN.EDUCAÇÃO
06.01.12.306.0251.2.065-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material
Permanente – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reis).
06.01.12.362.0403.2.067-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material
Permanente – R$ 6.000,00 (seis mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 12 de setembro de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda

DECRETO Nº 169, de 12 de setembro de 2004.

“Autoriza mudança no sentido de trânsito, dando outras
providências correlatas”.

O Prefeito Municipal deValença, Estado do Rio de Janeiro, eleito
e empossado na forma da lei, no uso de suas atribuições legais, em confor-
midade com o Inciso VII do artigo 69 da Lei Orgânica,

Considerando a necessidade de regularizar o trânsito na Rua
Teófilo dos Santos,

D E C R E T A:

Art. 1o. – Fica estabelecida Inversão de mão de trânsito, na Rua
Teófilo dos Santos, ou seja, a mão será no sentido da Av. Profa. Silvina
Borges Graciosa, altura do no. 335 para rua Dr. Figueiredo, nesta cidade.

Art. 2o. – O Departamento de Controle de Trânsito deverá provi-
denciar placas de sinalização para o local.

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

Gabinete do Prefeito, em 12 de setembro de 2005.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

MAURÍCIOCEZARPINHO
Secretário de Governo e Administração

SILVIOROGÉRIOFURTADODAGRAÇA
Secretário de Serviços Públicos

PORTARIANº 155, DE 05 DE SETEMBRO DE 2005.

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

R E S O L V E:

NOMEAR,apartirde21/07/2005,oSr.LUIZANTÔNIODEASSIS,
para exercer o cargo de Assessor Técnico II, símbolo CC 6, junto á Secretaria
Municipal de Governo eAdministração, na Coordenadoria de Esporte e Lazer.

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

Gabinete do Prefeito, em 05 de setembro de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

PORTARIANº 157, DE 09 DE SETEMBRO DE 2005.

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

R E S O L V E:

NOMEAR, a partir de 01/08/2005, o Sr. CLÉBIO DOS SANTOS
LEITE, para exercer o cargo de Assessor Técnico II, símbolo CC 6, junto à
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

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

Gabinete do Prefeito, em 09 de setembro de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito
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PORTARIANº 159, DE 16 DE SETEMBRO DE 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA,PrefeitoMunicipaldeValença,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

NOMEAR, a partir desta data, para compor a Comissão deAvali-
ação e Acompanhamento – Programa Prefeito Amigo da Criança, confor-
me indicações feitas e que estarão legalmente compelidos a se fazerem
presentes às reuniões por si ou representados por seus suplentes, de
acordo com a legislação:
Representantes do Conselho Municipal de Educação
- Roberto Plácido de Almeida
- Maria Lúcia Guimarães Castro

Representante do Conselho Municipal de Assistência Social
- Ana Cristina Simões da S. Lima

Representantes do Conselho Municipal de Saúde
- José Antônio da Silva
- Théo Antônio de Jesus

RepresentantesdoConselhoMunicipaldosDireitosdaCriançaedoAdolescente
- Flávia da Silva Nascimento Cosate (Coordenadora)
- Maria Cristina Fontes

Representantes do Conselho Tutelar
- Silvia Regina Diniz de Souza
- Simone Corvino

Representante da Secretaria Municipal de Educação
- Vanessa Cristina Pereira Fraga

Representantes da Assessoria de Promoção Social
- Wanda Lourença Moreira
- Angelina Silva Xavier

Representante daVara da Infância, Família e Juventude
- Shirlei Pereira Caruzo

Representantes da Câmara Municipal
- Maria Stela dos Santos Beiler
- Lourenço de Almeida Capobianco

Representantes da Pastoral da Educação
- Joyce F. Fraga
- Adriana Santos C. de Souza

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 16 de setembro de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

PORTARIANº 160, DE 16 DE SETEMBRO DE 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA,PrefeitoMunicipaldeValença,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

NOMEAR, a partir desta data, para compor a Comissão deAvalia-
ção e Acompanhamento – Programa Bolsa Família, conforme indicações
feitas e que estarão legalmente compelidos a se fazerem presentes às reuni-
ões por si ou representados por seus suplentes, de acordo com a legislação:
Gestor Municipal do Programa
- Maria Aparecida de Almeida – Secretária de Educação

Representante do Conselho Municipal de Assistência Social
- Ana Cristina Simões da S. Lima

RepresentantesdoComitêdeControleSocial doProgramaBolsaFamília
RepresentantesdoGoverno:
- Liliane Vaz deAlmeida
- Rosicléa Lima Esteves
- Adalmir Machado
- Vera Lúcia Leal Christiano
- Maria Lúcia Guimarães Castro
- Mirédina Hipólito
- Nádia Marquês de Souza

Representantes da Sociedade Civil
- Victor Brasil Cardozo Macedo
- Lucimar Heloisa Faria Duque
- Alcina Rosa de Araújo
- Ruy Fraga Magalhães
- Maria da Glória Bastos
- Roberto Plácido de Almeida
- Djair Carlos Gomes

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 16 de setembro de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

Lei n.º 2.185 de 29 de junho de 2005.
(Projeto de Lei n.º 24 oriundo do Vereador Salvador de Souza)

Autoriza oChefedoPoderExecutivoMunicipal a proceder
ao pagamento da troca e inclusão de categoria das carteiras
de habilitação dos motoristas da municipalidade.
ACâmara Municipal de Valença, RESOLVE:

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a efetuar o pagamento
das trocas de categoria A,C,D, e E referente à habilitação dos motoristas
do quadro de pessoal da Municipalidade.

§ único: Para fazer jus ao benefício de que trata o caput deste
artigo, o servidor deverá estar em atividade no cargo de motorista.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de
dotação orçamentária própria.

Art. 3º - O Chefe do Executivo tem prazo de 30 (trinta) dias para
regulamentar a presente Lei, a contar da publicação.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.

Sala “Pedro Gomes” em 29 de junho de 2005.

VICTOREMMANUELCOUTO WALNIRBENEDITOAMARALDASILVA
PRESIDENTE VICE- PRESIDENTE

Mª STELADOSSANTOSBEILER LORENÇODEALMEIDACAPOBIANCO
1ª SECRETÁRIA: 2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
PREFEITO

FAÇOSABERQUEACÂMARAAPROVOUEEUPROMULGOAPRESENTELEI.
EXTRAIAM-SE CÓPIAS PARA AS DEVIDAS PUBLICAÇÕES.
GABINETE , EM 29/08/2005.

VICTOR EMMANUEL COUTO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
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O carro-fumacê estará percorrendo bairros e distritos
valencianos a partir do dia 19 de setembro, segunda-fei-
ra, para a execução do primeiro ciclo, visando controlar
o mosquito Aedes aegypti e outros vetores. De acordo
com orientação do Programa Municipal de Controle da
Dengue (PMCD), é necessário deixar janelas e portas
abertas durante o período de passagem do carro, seja
de 06:00 às 10:00 horas ou de 17:00 às 21:00 horas,
assim como retirar pássaros e animais domésticos da
parte da frente dos imóveis e colocá-los na parte dos fun-
dos.

 No dia19, no período da manhã, o carro estará per-
correndo os seguintes bairros: Osório, Ponte Funda, João
Bonito, São Judas Tadeu, Carambita, Novo Horizonte,
Hildebrando Lopes, Monte D’Ouro, Fátima e Passagem
e de 17:00 às 21:00 horas horas as localidades: São José
das Palmeiras, Jardim Valença, Água Fria, Barroso, Ali-
cácio, São Cristóvão, Getúlio Vargas, Benfica, Spalla I e
Cruzeiro e Spalla II.

No dia 20, terça-feira, de 06:00 às 10:00 horas, estará
em São Luiz, São Bento, Paraíso, Cidade de Deus, Cam-
bota, Vadinho Fonseca, Biquinha, Parque Pentagna, Tor-
res Homem e Serra da Glória. E, no período da tarde, em
São Francisco, Santa Terezinha, Chica Cobra, Vale Ver-
de, Esteves, Canteiro, Varginha, Chacrinha e Monte Belo.

No dia 21, quarta-feira, em João Dias, Aparecida, Belo
Horizonte, Santa Cruz, Hotel dos Engenheiros, Laranjei-
ras, Angelina e Centro, de 6:00 às 10:00 horas e nos dis-
tritos de Parapeúna, Pentagna e na localidade de Santa

Prefeitura divulga cronograma do
primeiro ciclo de passagem do carro-fumacê

Inácia, de 17:00 às 21:00 horas.
 No dia 22, quinta-feira, à tarde em Barão de Jupara-

nã, Quirino e Paraíso e, encerrando este primeiro ciclo,
no dia 23 de setembro, no período da tarde, em Conser-
vatória, Rancho Novo e Santa Isabel.

Os demais ciclos serão divulgados em suas respecti-
vas semanas. Vale ressaltar que este cronograma pode-
rá ser interrompido se nestas datas e horários mencio-
nados as condições climáticas não estiverem favoráveis,
ou seja, com tempo chuvoso e ou ventos fortes acima de
6 quilômetros por hora.

Trilha-passeio da Concórdia
acontecerá no dia 25 de setembro

O Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia co-
memorará seus três anos de fundação com trilha-passeio da
Concórdia. A atividade, também inserida nas comemorações
dos 148 anos de Valença, acontecerá no dia 25 de setembro,
domingo, com largada às 10:00 horas, na Praça Visconde do
Rio Preto (Jardim de Cima) e chegada ao Parque prevista
para às 13:00 horas.Com participação de jipes e motos, a tri-
lha compreenderá passagem pela Serra da Glória, Quirino e
Barão de Juparanã. Os interessados em participar deverão
adquirir no próprio dia, a camisa referente ao evento ao preço
de R$10,00 com direito a churrasco no Parque.

O Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia está
aberto de segunda à domingo, de 8:00 às 18:00 horas e ofere-
ce aos amantes da natureza, abrigo, área de camping, chur-
rasqueira, trilhas, passeios de canoa, caiaque e escalada. A
entrada custa R$2,00, com exceção de crianças até 10 anos,
idosos a partir dos 60 anos e alunos da rede pública acompa-
nhados de professores que têm gratuidade.

O lugar fica na estrada RJ-145/Km45 e é administrado
pela Associação de Defesa do Meio Ambiente do Médio Pa-
raíba (AMA) em parceria com a Prefeitura Municipal de Va-
lença e iniciativa privada.

ASecretáriaMunicipaldeEducação,MariaAparecida
Almeida e os diretores das Escolas Municipais Eduardo
LeitePinto,HenriquedeOliveiraConceiçãoeCiep Pro-
fessor Luciano Gomes Ribeiro, participaram no último
dia13desetembro,do6ºSemináriodeGestãopelaQua-
lidadenaEducação-SementesqueGerminam”,realizado
noauditóriodaPetrobrás, naTijuca,RiodeJaneiro.

Segundoadiretora-adjuntadoCiepProfessorLuciano
GomesRibeiro,MariadeFátimadeSouzaCosta,osemi-
nário foimuito interessante, “onde foipossível atravésde
experiências relatadas terumavisãodiferentedeescola”,
salientou.Acrescentou,ainda,quemuitasdas idéiasserão
aplicadas em sua unidade escolar como por exemplo, a
valorização de professores e funcionários como instru-
mentos fundamentais para o desenvolvimento de proje-
tos. Um momento marcante para Maria de Fátima foi a
apresentação, descontraída, domaestrodaUNIRIO,que
enfocoua importânciadamúsicanaEducação.

Valença participa do 6º Seminário de Gestão
pela Qualidade na Educação

O carro-fumace está percorrendo
bairros e distritos valencianos


