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ATOS DO
PODER EXECUTIVO
AVISO DE REVOGAÇÃO
A Comissão Especial de Pregão comunica aos interessados que a licitação
realizada na modalidade Pregão (Presencial), sob o n° 001/2007 – Processo Administrativo n° 474/2007 foi revogada, por determinação do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, atendendo a razões de interesse público.
Fernando Antônio C. Nackly
Pregoeiro

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo n° 4.226/2007
Objeto: Aquisição de vales transporte para atender a funcionários da
municipalidade e da rede municipal de ensino.
Favorecido: Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de
Barra Mansa.
Valor: R$ 71.553,60 (setenta e um mil, quinhentos e cinqüenta e três reais
e sessenta centavos).
Fundamentação Legal: “Caput” do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO
Defesa Prévia
Julgamento dia 13/03/07
Processo Deferido:
Proc. n° 4.190 de 13/03/07.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Partes: Município de Valença X Centro de Tecnologia de Informação e
Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ.
Município de Valença representado pelo Prefeito Municipal Dr. Antonio Fábio Viera.
Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de
Janeiro – PRODERJ representada pela sua Presidente Tereza Cristina Porto
Xavier.
Objeto: O presente Acordo de Cooperação visa à criação, implantação e
a administração de Centros para Internet Comunitária (CIC), na Prefeitura
Municipal de Valença, objetivando o atendimento à população no uso da
Internet, bem como a utilização dos serviços públicos on line, que são
realizados pelo “Portal do Cidadão”, no endereço eletrônico do Governo do
Estado na Internet; contribuindo desta forma para a disseminação e democratização da informática, agilizando o relacionamento entre o cidadão e o
Estado.
A implantação do Centro de Internet Comunitária (CIC), objeto do presente
acordo, será na Casa da Cultura de Conservatória, situada na Rua
Monsenhor Paschoal Libreloto, 307, Cep. 27.655-000.
Prazo: 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura (28 de dezembro de 2006), podendo ser prorrogado ou modificado mediante assinatura de Termo Aditivo, com a antecedência de 30 (trinta) dias da data
prevista para o seu termo final.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato celebrado em 06 de Outubro de 2004 entre a Secretaria Municipal
de Saúde da Prefeitura Municipal de Valença-RJ e a empresa Radiclin Sul
Fluminense Oncologia e Radioterapia LTDA., oriundo do procedimento de
inexigibilidade de licitação – Processo Administrativo 2167/04/FMS.
Objeto: O Contrato supra mencionado tem por objetivo a prestação de
serviços de quimioterapia e radioterapia, para atender pacientes da
municipalidade.
Prazo: Fica prorrogado o prazo de duração do contrato por mais 12 (doze)
meses, ficando o mesmo a ser de 41 (quarenta e um) meses.

PORTARIA Nº 688, de 08 de março de 2007

Processos Indeferidos:
Proc. n° 4.119 de 12/03/07 e 4.145 de 13/03/07.

Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 69 da
Lei Orgânica do Município de Valença,
R E S O L V E:

EXTRATO DE CONVÊNIO
Partes: Município de Valença X Atlântica Pós-Graduação e Especialização
Ltda
Município de Valença representado pelo Prefeito Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira.
Atlântica Pós-Graduação e Especialização Ltda representado pelo Sr.Marco
Antonio Guimarães da Silva.
Objeto: O Convênio tem por objetivo a conjunção de esforços entre os
partícipes, visando a realização do Curso de Pós-Graduação latu sensu
(Cultura, Literatura e História africanas e afro-brasileiras), com carga horária de 375 (trezentos e setenta e cinco) horas (15 meses), denominado
“ Laços e Diferenças África/Brasil “, a ser realizado em um final de semana
por mês, com carga horária de 08 (oito) horas/dia, a professores de Literatura, História, Educação Artística e Profissionais de áreas afins, bem como
a todos que possuem interesse pelos temas a serem abordados.
Prazo: 15 meses (Início 01 de setembro de 2006).

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, as pessoas abaixo
relacionadas para compor a Comissão Especial de Bolsa de Estudo – COEBE, em
conformidade com a Lei Municipal no. 1762/99, sob a presidência do primeiro:
• Lourenço de Almeida Capobianco – Presidente;
• Vitor Hugo da Silva Villarinho – Membro;
• Cláudia Gomes Figueira – Membro.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito, em 08 de março de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

Prefeitura de Valença
R. Dr. Figueiredo, 320 - Centro - Valença/RJ - Tel.: (24) 2453-2696
Site: www.valenca.rj.gov.br / E-mail: comunicacao@valenca.rj.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
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

PODER EXECUTIVO
PREFEITO
DR. ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Chefe de Gabinete
Heitor Moreira

Secretarias Municipais
Secretaria de Governo e Administração
Dr. Jorge de Oliveira
Secretaria de Fazenda
Dr. Erardo Lourenço da Fonseca

Procuradoria Jurídica
Dr. Márcio Roncalli de Almeida Petrillo
Assessoria de Comunicação Social
Paulo Sérgio Murat
Assessoria de Esporte e Lazer
Carlos Alberto de Mattos Ferreira
Assessoria de Promoção Social
Wanda Lourença Moreira

Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
Dr. Paulo Roberto Mendes de Oliveira
Secretaria de Educação
Profª Maria Regina Magalhães
Secretaria de Saúde
Dr. Maurício Oviedo Paciello
Secretaria de Cultura e Turismo
Daniele Luzie Dantas Mazzêo

Inspetoria de Controle Interno
Francisco Antônio Fontes da Silva
Rogério Esteves da Costa

Secretaria de Obras e Urbanismo
Marcelo José da Silva

Coordenadoria de Defesa Civil
Cel. Marco Aurélio Alves de Oliveira

Secretaria de Serviços Públicos
Dr. Fernando Antônio Machado Miguel

Departamento de Trânsito e Tráfego
Pedro Paulo Rodegheri

Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico
Walter Luiz Tavares

SUBPREFEITURAS
Barão de Juparanã:
Santa Isabel: Iuberto Alencar de Oliveira
Pentagna: Pedro Paulo Magalhães Graça

Parapeúna: Pedro Paulo Magalhães Graça
Conservatória:

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: Lourenço de Almeida Capobianco
VICE-PRESIDENTE: José Reinaldo Alves Bastos
1° SECRETÁRIO: Cláudio Ney Carneiro Monteiro
2° SECRETÁRIO: Maria Stela dos Santos Beiler
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PORTARIA Nº 689, DE 08 DE MARÇO DE 2007.

PORTARIA Nº 692, DE 14 DE MARÇO DE 2007.

Antônio Fábio Vieira, Prefeito do Município de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Antônio Fábio Vieira, Prefeito do Município de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

R E S O L V E:

EXONERAR, a partir de 07/03/2007, a Sra. ANA MARIA DE MATTOS
VAZ, do Cargo Comissionado, Símbolo CC 1, que vinha exercendo como Secretária Municipal de Obras e Urbanismo.

EXONERAR, a partir de 02/03/2007, a Sra. ADRIANA CRISTINA DA
SILVA COELHO, do Cargo de Função de Confiança, Símbolo FC1, como Diretora
do Espaço de Inclusão Digital, junto à Secretaria Municipal de Educação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 08 de março de 2007.

Gabinete do Prefeito, em 14 de março de 2007.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 690, DE 08 DE MARÇO DE 2007.
Antônio Fábio Vieira, Prefeito do Município de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
NOMEAR, a partir desta data, o Sr. MARCELO JOSE DA SILVA, para
ocupar Cargo Comissionado, Símbolo CC 1, como Secretário Municipal de Obras
e Urbanismo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 08 de março de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 691, DE 13 DE MARÇO DE 2007
Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir do dia 17 de janeiro de 2007, os titulares abaixo
relacionados, para compor o Conselho de Alimentação Escolar do Município de Valença, conforme 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:
TITULARES
- Representantes do Executivo:
- Maria da Conceição Costa Cardoso;
- Íris Amâncio Mello.
- Representantes do Legislativo:
- Salvador de Souza;
- Luiz Mário Machado dos Santos.
-

Representantes dos Professores:
Jovana dos Santos Soares;
Luciene Alves de Mattos;
Nádia Marques de Souza;
Sabrina Guimarães Conceição.

- Representantes dos Pais:
- Renata Cristina Ramos Machado;
- Silvana Alves de Brito;
- Isabel Cristina Gomes da Fonseca;
- Angélica Simone Machado Viana.
- Representantes da sociedade local:
- Rosângela Aparecida da Silva Nicodemus;
- Solange Pinheiro Seabra.

QUARTO TERMO ADITIVO
Nº 10/07
Quarto Termo Aditivo ao Contrato celebrado em 06 de Outubro de 2004
entre a Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde da
Prefeitura Municipal de Valença – RJ e a empresa Radiclin Sul Fluminense
Oncologia e Radioterapia LTDA., tendo por objeto a prestação de serviços
de quimioterapia e radioterapia, para atender pacientes da municipalidade.
A Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde
da Prefeitura Municipal de Valença – RJ, com endereço à Rua Dr.
Figueiredo, nº 320, Centro, Valença – RJ, inscrito no CNPJ sob o nº
29.076.130/0008-66, neste ato representado por seu Secretário, Sr. Mauricio Oviedo Paciello, colombiano, solteiro, cirurgião-dentista, portador do
CPF nº 069.484.267-27, RG nº 09574274-8 IFP, residente e domiciliado à
Rua Expedicionário Arlindo dos Santos, nº 180, Centro, Valença – RJ,
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa Radiclin Sul
Fluminense Oncologia e Radioterapia LTDA., estabelecida à Rua 41,
nº 662, Vila Santa Cecília, Volta Redonda – RJ, neste ato representada pelo
Sr. Aléxis Machado Vilela, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador do RG nº 06183639-1 IFP, CPF nº 755.561.707-20, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo,
mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente instrumento tem por objeto alterar a cláusula décimaprimeira do Contrato firmado em 06 de Outubro de 2004, oriundo do procedimento de inexigibilidade de licitação, Processo Administrativo nº 2167/
2004/FMS, com base no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/2003 e
suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica prorrogado o prazo de duração do Contrato por mais 12 (doze)
meses, ficando o mesmo a ser de 41 (quarenta e um) meses.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais
cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que
produza todos os efeitos legais.
Valença – RJ, 03 de Março de 2007.
Contratante:

__________________________________
Maurício Oviedo Paciello
Secretário Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde de Valença – RJ

Contratada:

__________________________________
Aléxis Machado Vilela
Representante Legal
Radiclin Sul Fluminense Oncologia e Radioterapia LTDA.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito, em 13 de março de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

Testemunhas:_______________________________________________
RG: __________________________ CPF: __________________________
___________________________________________________________
RG: __________________________ CPF: __________________________
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TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE
COOPERAÇÃO EDUCACIONAL QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA E
CONGREGAÇÃO DAS PEQUENAS IRMÃS DA
DIVINA PROVIDÊNCIA – COLÉGIO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS, na forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, CONGREGAÇÃO DAS PEQUENAS IRMÃS DA DIVINA PROVIDÊNCIA – COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS assinam o presente Primeiro Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que se regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade
com as cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “O Município pagará a quantia
mensal de R$ 2.408,00 (dois mil, quatrocentos e oito reais), correspondentes ao
valor mensal de 70% (setenta por cento) das bolsas de estudos de 10 (dez)
alunos, podendo o valor sofrer alteração de acordo com as normas estabelecidas
pela Lei. O pagamento será feito até o quinto dia de cada mês, na Tesouraria da
Prefeitura”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
PRAZO DE VIGÊNCIA – passa a vigorar com a seguinte redação: “Este Convênio
terá sua vigência prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, com início a partir
de 02 de Janeiro de 2007 e com término em 31 de Dezembro de 2007, podendo
ser prorrogado por igual período através de aditamento expresso”.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ZENILDA ALVES
DOS REIS, na forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, ZENILDA ALVES DOS REIS
assinam o presente Primeiro Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que
se regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as
cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação será
prorrogado por 12 (doze) meses, de 02 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de
2007, sendo que o presente Contrato encerra a termo”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “Em contraprestação o LOCATÁRIO se compromete a pagar o preço de R$ 471,80 (quatrocentos e setenta e
um reais e oitenta centavos) mensais, a título de aluguel, até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente ao vencimento”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.

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

E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

Valença, 02 de Janeiro de 2007.

ZENILDA ALVES DOS REIS
LOCADORA

Valença, 02 de Janeiro de 2007.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
LUCILEA NUNES DO AMARAL
Colégio Sagrado Coração de Jesus

TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ZENILDA ALVES DOS REIS, na
forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, ZENILDA ALVES DOS REIS
assinam o presente Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que se
regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as
cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “A locação é feita pelo prazo
determinado de 12 (doze) meses, a iniciar-se em 02 de Janeiro de 2007 e a
terminar em 31 de Dezembro de 2007, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR DO ALUGUEL – passa a vigorar com a seguinte redação: “O aluguel
mensal será de R$ 606,17 (seiscentos e seis reais e dezessete centavos),que
ambas as partes convencionam desde já livremente, até o final do contrato e nas
suas prorrogações”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ROSÁLIA NEVES DA COSTA, na
forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, ROSÁLIA NEVES DA COSTA
assinam o presente Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que se
regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as
cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, com seu início em 02 de Janeiro de 2007
e com seu término em 31 de Dezembro de 2007, sendo que o presente Contrato
encerra a termo, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, conforme a Lei nº. 8245/91”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “Em contraprestação o LOCATÁRIO se compromete a pagar o preço de R$ 808,22 (oitocentos e oito reais e
vinte e dois centavos) mensais, a título de aluguel, até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente ao vencimento”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
ROSÁLIA NEVES DA COSTA
LOCADORA

ZENILDA ALVES DOS REIS
LOCADORA
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TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA E
ANTÔNIO MATTOS JÚNIOR, na forma que se
segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, ANTÔNIO MATTOS JÚNIOR
assinam o presente Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que se
regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as
cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA QUARTA – PRAZO
– passa a vigorar com a seguinte redação: “As despesas decorrentes do valor
ajustado no presente Contrato correrão por conta de dotação orçamentária própria e será prorrogado por 12 (doze) meses, contados a partir do dia 02 de
Janeiro de 2007 com término em 31 de Dezembro de 2007”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
ANTÔNIO MATTOS JÚNIOR
CONTRATADO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ENEIDA
GONÇALVES, na forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, ENEIDA GONÇALVES assinam
o presente Primeiro Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que se
regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as
cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação será
prorrogado por 12 (doze) meses, de 02 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de
2007, sendo que o presente Contrato encerra a termo”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “Em contraprestação o LOCATÁRIO se compromete a pagar o preço de R$ 151,54 (cento e cinqüenta e um
reias e cinqüenta e quatro centavos) mensais, a título de aluguel, até o dia 10
(dez) do mês subseqüente ao vencimento”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04
(quatro) vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

2º. TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA E
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DO MÉDIO PARAÍBA – AMA – Médio Paraíba,
na forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DO MÉDIO PARAÍBA – AMA – Médio Paraíba assinam o
presente Segundo Termo de Aditamento re-ratificatório ao Convênio, que se regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “A Conveniada perceberá dos
cofres municipais a quantia mensal de R$ 4.325,27 (quatro mil, trezentos e vinte
e cinco reais e vinte e sete centavos), contra recibo específico a serem pagos na
Tesouraria do Município
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO– passa a vigorar com a seguinte redação: “Este Convênio terá sua vigência
prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, com início a partir de 02 de Janeiro de
2007 com término em 31 de Dezembro de 2007”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
LUCIANO FRAGA RIBEIRO
AMA- MÉDIO PARAÍBA
TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA E A
CASA DE ACOLHIDA REGINA LÚCIA FONSECA
DE GOMES – PASTORAL DO POVO DE RUA, na
forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, CASA DE ACOLHIDA REGINA
LÚCIA FONSECA DE GOMES – PASTORAL DO POVO DE RUA assinam o presente Termo de Aditamento re-ratificatório ao Convênio, que se regerá por toda a
Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as cláusulas e condições
expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O presente Convênio fica
prorrogado pelo prazo de 02 de Janeiro de 2007 com término em 31 de Dezembro
de 2007, perfazendo um total de 12 (doze) meses”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

Valença, 02 de Janeiro de 2007.

Valença, 02 de Janeiro de 2007.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

ENEIDA GONÇALVES
LOCADORA

MEDORO DE OLIVEIRA SOUZA NETO
Presidente da Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes

A Prefeitura de Valença realizará a I Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador, de 28 a 31 de março, no
Parque de Exposições, na Rodovia Barra do Piraí/Valença. As inscrições poderão ser feitas até o dia 27 de março (terça-feira),
com valor de R$130,00 por animal, sendo que o pagamento deverá ser efetuado durante o evento. As inscrições poderão ser
feitas na Topada Promoções de Eventos, telefone (35) 3343-1073, Flávia ou (35) 9963 5161, falar com Guilherme, ou ainda
informações com Sylvio, pelo telefone (24) 9213 6494. O limite de idade dos animais é de 10 meses. Informações também
poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, pelo telefone 2453-2121, ramal 24.
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TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ANTÔNIO CURY, na forma que se
segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, ANTÔNIO CURY assinam o
presente Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que se regerá por toda
a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação será
prorrogado por 12 (doze) meses, de 02 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de
2007”, sendo que o presente Contrato encerra a termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “Em contraprestação o LOCATÁRIO se compromete a pagar o preço de R$ 1.060,80 (um mil e sessenta reais
e oitenta centavos) mensais, a título de aluguel, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao vencimento”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.

Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, CASTRO E RAPOSO SERV.
COM. E ADMINISTRAÇÃO LTDA – ME, neste ato representado por EDGARD
CARIELO VILELA assinam o presente Termo de Aditamento re-ratificatório ao
Contrato, que se regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação será
prorrogado por 12 (doze) meses, de 02 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de
2007, sendo que o presente Contrato encerra a termo”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “Em contraprestação o LOCATÁRIO se compromete a pagar o preço de R$ 272,77 (duzentos e setenta e dois
reais e setenta e sete centavos) mensais, a título de aluguel, até o dia 10 (dez) do
mês subseqüente ao vencimento”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

Valença, 02 de Janeiro de 2007.

ANTÔNIO CURY
LOCADOR

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ARMANDO MIRRA
MEDEIROS, na forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, ARMANDO MIRRA MEDEIROS
assinam o presente Primeiro Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que
se regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as
cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação será prorrogado por 12 (doze) meses, de 02 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007”,
sendo que o presente Contrato encerra a termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “Em contraprestação o LOCATÁRIO se compromete a pagar o preço de R$ 202,05 (duzentos e dois reais e cinco
centavos) mensais, a título de aluguel, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao
vencimento”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04
(quatro) vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
ARMANDO MIRRA MEDEIROS
LOCADOR
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TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E CASTRO E RAPOSO SERV. COM. E
ADMINISTRAÇÃO LTDA – ME, neste ato
representado por EDGARD CARIELO VILELA,
na forma que se segue:

EDGARD CARIELO VILELA
P/LOCADOR
TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
DE RIO PRETO DE RESPONSABILIDADE LTDA
neste ato representada por ALBERTO
MACHADO FERREIRA, na forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
DE RIO PRETO DE RESPONSABILIDADE LTDA neste ato representada por
ALBERTO MACHADO FERREIRA assinam o presente Termo de Aditamento reratificatório ao Contrato, que se regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e,
de conformidade com as cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação para fins nãoresidenciais será prorrogado por 12 (doze) meses, de 02 de Janeiro de 2007 a 31
de Dezembro de 2007”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAM,ENTÁRIA – passa a
vigorar com a seguinte redação: “O aluguel mensal será de R$ 353,60 (trezentos
e cinqüenta e três reais e sessenta centavos) que deverá ser pago no mês
subseqüente ao mês vencido, através de ordem bancária em favor do LOCADOR, ou através de recibo, na Coordenadoria de Tesouraria da Prefeitura de
Valença, correndo as despesas por conta de dotação orçamentária própria”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04
(quatro) vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.

Prefeitura de Valença

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

2453-2696

ALBERTO MACHADO FERREIRA
P/ LOCADORA
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CYNTHIA
CAMPBELL MOURA, na forma que se segue:

TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E MARIA APARECIDA DOS SANTOS
DINIZ, na forma que se segue:

Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, CYNTHIA CAMPBELL MOURA
assinam o presente Segundo Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato,
que se regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com
as cláusulas e condições expostas a seguir:

Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, MARIA APARECIDA DOS
SANTOS DINIZ assinam o presente Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que se regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade
com as cláusulas e condições expostas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação será
prorrogado por 12 (doze) meses, de 02 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de
2007”, sendo que o presente Contrato encerra a termo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação será
prorrogado por 12 (doze) meses, de 02 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de
2007”.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “Em contraprestação o LOCATÁRIO se compromete a pagar o preço de R$ 454,62 (quatrocentos e cinqüenta
e quatro reais e sessenta e dois centavos) mensais, a título de aluguel, até o dia
10 (dez) do mês subseqüente ao vencimento”.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “Fica estabelecido o aluguel
mensal de R$ 1.010,28 (um mil e dez reais e vinte e oito centavos), cujo pagamento será efetuado na sede do LOCATÁRIO na Tesouraria da Prefeitura, até o 5º.
Dia útil de cada mês seguinte ao vencimento, correndo por conta do LOCATÁRIO
o pagamento de todos os impostos e taxas, taxa de energia elétrica que incidam
ou venham a incidir sobre o aludido imóvel”.

CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

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

Valença, 02 de Janeiro de 2007.

E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

Valença, 02 de Janeiro de 2007.

CYNTHIA CAMPBELL MOURA
LOCADORA
TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E JOEL TOLEDO DE SOUZA, na
forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, JOEL TOLEDO DE SOUZA
assinam o presente Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que se
regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as
cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação será
prorrogado por 12 (doze) meses, de 02 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de
2007”, sendo que o presente Contrato encerra a termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “Em contraprestação o LOCATÁRIO se compromete a pagar o preço de R$ 606,17 (seiscentos e seis reais e
dezessete centavos) mensais, a título de aluguel, até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente ao vencimento, perfazendo um total de R$ 7.274,04 (sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos)”.
I – Se o LOCATÁRIO não efetuar o pagamento do aluguel, mais os encargos
cabíveis até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, ficará sujeito a uma multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel e, também, será cobrado a título
de honorários advocatícios 20% (vinte por cento) em caso de ajuizamento de
ação.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DINIZ
LOCADORA

TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ROSE MARY LIMA ESTEVES, na
forma que se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, ROSE MARY LIMA ESTEVES
assinam o presente Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que se
regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as
cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O prazo da locação será
prorrogado por 12 (doze) meses, de 02 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de
2007, sendo que o presente Contrato encerra a termo”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “Em contraprestação o LOCATÁRIO se compromete a pagar o preço de R$ 202,05 (duzentos e dois reais e
cinco centavos) mensais, a título de aluguel, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao vencimento”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
ROSE MARY LIMA ESTEVES
LOCADORA

JOEL TOLEDO DE SOUZA
LOCADOR
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TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E SPORT CLUBE BENFICA neste ato
representado por SEBASTIÃO MEDEIROS DE
SOUZA, na forma que se segue:

TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA E JOÃO
CÉSAR SANTOS PASCHOAL DA SILVA, na
forma que se segue:

Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, SPORT CLUBE BENFICA
neste ato representado por SEBASTIÃO MEDEIROS DE SOUZA assinam o
presente Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato, que se regerá por toda
a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as cláusulas e condições expostas a seguir:

Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, JOÃO CÉSAR SANTOS
PASCHOAL DA SILVA assinam o presente Termo de Aditamento re-ratificatório
ao Contrato, que se regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com as cláusulas e condições expostas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEGUNDA – DO
VALOR – passa a vigorar com a seguinte redação: “O valor mensal da locação
será de R$ 252,57 (duzentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e sete centavos)”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA – passa a vigorar com a seguinte redação: “O presente Contrato de Locação
será prorrogado, com vigência de 02 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de
2007, quando o imóvel será devolvido ao LOCADOR, podendo ser prorrogado a
critério dos contratantes”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
SEBASTIÃO MEDEIROS DE SOUZA
P/ LOCADOR

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA E
GUSTAVO GARCIA SERAFIM, na forma que
se segue:
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, o MUNICÍPIO
DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Dr. Antônio Fábio Vieira, e de outro lado, GUSTAVO GARCIA SERAFIM
assinam o presente Segundo Termo de Aditamento re-ratificatório ao Contrato,
que se regerá por toda a Legislação aplicada à espécie e, de conformidade com
as cláusulas e condições expostas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA PRIMEIRA – DO
OBJETO – passa a vigorar com a seguinte redação: “O Contratado obriga-se em
cumprimento ao presente Contrato, a prestar ao Contratante, serviços profissionais como Engenheiro Civil para assessoria técnica (aprovação de projetos),
acompanhamento de obras e consultoria na área de engenharia civil, ambiental,
sanitária e orçamentária junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como
prestar assessoria ao Departamento de Água e Esgoto da Secretaria de Serviços Públicos”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “As despesas decorrentes do
valor ajustado no presente Contrato correrão por conta de dotação orçamentária
própria e será prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do
dia 02 de Janeiro de 2007 com término em 31 de Dezembro de 2007”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO – passa a vigorar com a seguinte redação: “As despesas decorrentes do
valor ajustado no presente Contrato correrão por conta de dotação orçamentária
própria e será prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do
dia 02 de Janeiro de 2007 com término em 31 de Dezembro de 2007”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes,
continuam em vigor, e com suas primitivas redações, todas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado e re-ratificado que não estejam sendo expressamente
alteradas por força do presente instrumento.
E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
JOÃO CÉSAR SANTOS PASCHOAL DA SILVA
CONTRATADO

ATOS DO
PODER LEGISLATIVO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo n.º 109/07
Contrato n.º 001/2007 de 01.03.2007
Contratante: Câmara Municipal de Valença
Contratada: Custom Informática Ltda
Vigência: 01.03.2007 a 29.02.2008
Objeto: Serviço de locação, manutenção e suporte para o sistema de
Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Valença.
Valor Global:R$6.650,00
Fundamentação: art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Maria de Fátima
Presidente

COMUNICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Presidenta da Comissão de Licitação por intermédio da presente,
torna público para amplo conhecimento dos interessados e de acordo com
as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações o resultado da seguinte licitação:
Carta-Convite n.° 001/2007
Processo Administrativo n.º 040/07
Licitante vencedor: Unimed Marquês de Valença Coop. de Trabalho Médico
Ltda.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Maria de Fátima
Presidente

E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo em 04 (quatro)
vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.
Valença, 02 de Janeiro de 2007.
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
GUSTAVO GARCIA SERAFIM
CONTRATADO
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DECRETO Nº 480/07 de 5 de Março de 2007

Lei n.º 2.308 de 10 de janeiro de 2007.
(Projeto de lei n.º 64 oriundo do Poder Executivo)

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no
Orçamento programa de 2007.
O PREFEITO MUNICIPAL DE Valenca no uso de suas atribuições que lhe
conferea a Lei Orgânica do Município de Valença e autorização contida na Lei
Municipal n° 002308/07 de 10 de janeiro de 2007.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 10.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.01.04.122.0052.2.041 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00

Estima a receita e fixa a Despesa do Município
de Valença para o exercício de 2007.
A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:
Art. 1º - O orçamento fiscal do município de Valença, abrangendo a
administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2007, estimada a Receita e fixa a Despesa em R$
49.733.763,00(quarenta e nove milhões setecentos e trinta e três mil setecentos
e sessenta e três reais), discriminados anexos integrantes desta Lei.
Art.2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos,
rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação
em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o
seguinte desdobramento:

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação de que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.01.04.122.1203.2.042 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 5 de Março de 2007
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 481/07 de 12 de Março de 2007
Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no
Orçamento programa de 2007.
O PREFEITO MUNICIPAL DE Valenca no uso de suas atribuições que lhe
conferea a Lei Orgânica do Município de Valença e autorização contida na Lei
Municipal n° 002308/07 de 10 de janeiro de 2007.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 12.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
07.01.23.695.0705.2.073 - Promoção do Turismo
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

5.000,00

09 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09.01.20.122.1203.2.092 - MANUTENÇÃO SERV. ADMIN. GERAIS
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

2.000,00

Art. 3º - A Despesa da administração direta será realizada segundo a
discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”,
integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
11.01.15.451.0501.2.070 - MANUTENÇÃO E AMPL. DE VIAS URBANAS
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes
5.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação de que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.10.302.1004.2.087 - Gestão Hosp. José Fonseca/H.A.C. Caridade Conserv.
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvencoes Sociais
12.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 12 de Março de 2007
ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito Municipal
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Art. 4º- Os orçamentos das despesas das administrações indiretas
poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.
Art. 5º - O Poder Executivo está autorizado a:
a) realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) da receita estimada, nos termos legais da legislação em vigor:
b) abrir créditos suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64.
c) abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de
arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento, desde que
respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei.
d) abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de
arrecadação considerada a tendência do exercício.
e) abrir créditos suplementares provenientes de remanejamento de verbas entre
órgãos, programas, funções e subfunções.
f) abrir créditos adicionais especiais com recursos oriundos de Convênio firmados ou a firmar com o Estado, com a União ou suas entidades. Limitado o valor de
cada crédito ao valor do respectivo convênio.
g) os créditos especiais e extraordinário, abertos nos últimos quatro meses de
exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do
Poder Executivo.
h) assinar Convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos
da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de
competência ou não do Município.
i) conceder subvenções a entidades especificadas no Plano Plurianual.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2007, revogadas
as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 10 de janeiro de 2006.
WALNIR BENEDITO AMARAL DA SILVA
PRESIDENTE
FÁBIO ANTONIO PIRES JORGE
1º SECRETÁRIO

SALVADOR DE SOUZA
VICE- PRESIDENTE
CELSO GOMES GRACIOSA
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei .Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em __/__/____
ANTONIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
Faço saber que a Câmara aprovou e eu PROMULGO a presente Lei. Extraiamse cópias para devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 08/03/2007
ANTONIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO
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Lei nº. 2.309 de 10 de janeiro de 2007.
(Projeto de lei n.º 001 oriundo da Mesa Diretora)
DISPÕE SOBRE A VERBA INDENIZATÓRIA DO
EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:
Art.1º - Fica instituída verba indenizatória do exercício parlamentar,
destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, no valor a ser fixado em Resolução posterior.
Parágrafo Único - O dispêndio e a aplicação da Verba de que trata o “caput”
deste artigo obedecerão às exigências contidas nesta Lei e nas Resoluções que
a regulamentarem.
Art.2° - O ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício
parlamentar será efetivado mediante solicitação formulada pelo Vereador, dirigida
ao Inspetor de Controle Interno, instruído com a necessária documentação fiscal
comprobatória da despesa.
Parágrafo Único - O Inspetor de Controle Interno tem a atribuições de auditoria,
podendo promover verificações, conferências, glosas e demais providências
pertinentes para o regular processamento da documentação comprobatória apresentada.
Art.3° - Somente serão ressarcidas as despesas efetivamente pagas
pelo parlamentar e relativas a:
I- imóveis e utensílios utilizados exclusivamente como escritório de apoio ao
exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, taxas condominiais, IPTU, Taxas de Bombeiros, água, telefone fixo e energia
elétrica;
II- locomoção do parlamentar e viagens de assessores parlamentares vinculados
ao gabinete do parlamentar, compreendendo passagens, hospedagem e locação
de meios de transporte;

cabendo exclusivamente ao parlamentar decidir se o objeto do gasto obedece
aos limites estabelecidos.
§ 6° - As contratações, serviços e aquisições realizadas com os recursos de que
se trata esta Lei, serão de exclusiva responsabilidade do parlamentar, sendo que
a inadimplência do contratante com referência a estas despesas, em especial,
com referência a alugueres, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, não transfere à Câmara Municipal ou ao Município a responsabilidade
pelo seu pagamento, mesmo que de forma concorrente ou subsidiária.
§7º - A efetivação das despesas constantes dos incisos I, IV, VII e IX, deste artigo
dependerá de prévia autorização, na forma que for estabelecido na Resolução
regulamentadora.
Art.4º - A solicitação de reembolso será efetuada até o 15° (décimo
quinto) dia útil do mês subseqüente por meio de requerimento padrão, do qual
constará atestado do parlamentar que assume a inteira responsabilidade pela
veracidade, legitimidade e autenticidade da documentação apresentada.
Art.5º - Será objeto de ressarcimento o documento:
I- pago, relacionado no requerimento padrão;
II- original, em primeira via, quitado com pagamento à vista e em nome do Parlamentar ou de seu Assessor, observadas as ressalvas constantes nos §§ 2°, 3°
e 4° deste artigo.
§1° - O documento a que se refere este artigo deverá ser idôneo, estar isento de
rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas, datado e discriminado por item de
serviço prestado ou material fornecido, não se admitindo generalizações ou abreviaturas que impossibilitem a identificação da despesa, podendo ser:
I- nota fiscal hábil segundo a natureza da operação, emitida no mês de competência, quando se tratar de pagamento à pessoa jurídica, admitindo-se recibo comum
acompanhado da declaração de isenção de emissão de documentos fiscal com
citação do fundamento legal;

III- combustíveis e lubrificantes, até o limite mensal e na forma que vier a ser
estabelecido por meio de Resolução;

II- recibo devidamente assinado, constando nome e endereço completos do
beneficiário do pagamento, número do CPF e da identidade e discriminação da
despesa quando se tratar de locações contratadas com pessoa física.

IV- contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultoria, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos de pessoa jurídica, até o limite mensal
que vier a ser estabelecido por meio de Resolução;

§2° - Serão admitidas contas de água, telefone e energia elétrica, bem como
recibos de condomínio e IPTU, relacionadas ao imóvel mencionado no inciso I do
artigo 3°.

V- divulgação da atividade parlamentar, exceto nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual e municipal e desde
que não caracterize gastos com campanhas eleitorais e nem exceda o limite que
vier a ser estabelecido em Resolução;

§3° - Admite-se, ainda, a comprovação da despesa por meio de cupom fiscal ou
nota fiscal simplificada quitada, mesmo que o documento não contenha o campo
próprio destinado ao nome do beneficiário do produto ou serviço.

VI- aquisição de material de expediente não fornecido pela Câmara Municipal de
Valença;
VII- aquisição ou locação de software, serviços postais, assinaturas de jornais,
revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso à internet e locação de
veículos, móveis e equipamentos;
VIII- alimentação, exclusivamente em nome do Vereador ou Assessor Parlamentar, não podendo exceder ao valor que vier a ser estabelecido em Resolução;
IX- contratação de empresa especializada para produção de vídeos ou
documentários para utilização na TV, em Telões ou reuniões comunitárias, vedado o uso em campanha ou propaganda eleitoral;

§4° - Os documentos fiscais relativos aos gastos permitidos no inciso II do artigo
3°, poderão estar em nome do assessor parlamentar vinculado ao gabinete do
Vereador, devidamente cadastrado junto ao Inspetor de Controle Interno da Câmara.
Art.6º - De posse dos documentos comprobatórios das despesas,
apresentados na forma prescrita pelos artigos 3° e 4°, o Inspetor de Controle
Interno, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do seu recebimento, após examinálos sob os aspectos fiscais e contábeis, emitirá relatório de liberação, remetendoo diretamente à Primeira Secretaria, para processar e efetuar o respectivo ressarcimento, nas datas que vierem a ser estabelecidas em Resolução.
Art.7º - Os documentos inidôneos, inaptos ou que estejam em desacordo com as normas da presente Lei serão devolvidos ao parlamentar para as
devidas correções e substituições.

X- cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete;
XI- edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo do
gabinete;

Art.8º - Os documentos relativos ao mês de competência que tiverem
que sofrer correções e não forem reapresentados não poderão ser mais objeto
de ressarcimento.

XII- portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegramas e radiogramas,

Art.9º - Os reembolsos decorrentes da verba indenizatória se farão na
forma que vier a ser estabelecida em Resolução.

§ 1° - Não se admitirão gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie.

Art.10 - O Inspetor de Controle Interno elaborará relatório mensal sobre
suas atividades encaminhando para a Primeira Secretaria, mantendo cadastro
atualizado para consulta.

§ 2° - Os imóveis mencionados no inciso I deverão ser previamente cadastrados
junto a Inspetoria de Controle Interno, mediante apresentação de cópia autenticada da escritura pública, quando se tratar de imóvel de propriedade do parlamentar, ou do contrato de locação ou termo equivalente, com firmas reconhecidas em
cartório, quando se tratar de imóvel de propriedade de terceiros.
§ 3° - A locação de automóvel, com ou sem o fornecimento do serviço de motorista, só poderá ser prestada por empresa especializada.
§ 4° - Na locação de bens móveis, imóveis e equipamentos não poderá ser
aplicada a modalidade de Leasing.
§ 5° - O Inspetor de Controle Interno fiscalizará todas as despesas apenas
quanto à regularidade formal, fiscal e contábil da documentação comprobatória,
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Art.11 - O parlamentar titular do mandato perderá o direito à verba de
que trata esta Lei quando:
I- investido em cargo previsto no §1º, do art. 43 da Lei Orgânica Municipal, mesmo
quando tenha optado pela remuneração do mandato;
II- afastado para tratar de interesse particular, sem remuneração;
III- o respectivo suplente encontrar-se no exercício do mandato.
Art.12 - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias e específicas, alocadas ao orçamento da Câmara, observadas as normas da legislação financeira quanto aos créditos necessários.
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Art.13 - Esta Lei será regulamentada por meio de Resolução da Mesa
Diretora no prazo de 90 (noventa dias).
Art.14 – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando
as disposições em contrário, especialmente a Resolução 696 de 04 de janeiro de
2006.
Sala das Sessões, 10 de janeiro de 2007.
WALNIR BENEDITO AMARAL DA SILVA
PRESIDENTE
FÁBIO ANTONIO PIRES JORGE
1º SECRETÁRIO

SALVADOR DE SOUZA
VICE- PRESIDENTE
CELSO GOMES GRACIOSA
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei .Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em __/__/____
ANTONIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

Faço saber que a Câmara aprovou e eu PROMULGO a presente Lei. Extraiamse cópias para devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 08/03/2007
ANTONIO FÁBIO VIEIRA
PREFEITO

Atenção contribuintes!
O pagamento da primeira parcela ou cota
única do IPTU/2007 vence no dia 30 de
abril.O pagamento em cota única terá desconto de 10%. Os carnês do IPTU foram
enviados através dos Correios e quem não
recebê-los até o dia 30 de abril, deverá entrar em contato com o Setor Municipal de
Tributação, no Centro Administrativo Municipal, 1º andar, com funcionamento de segunda à sexta-feira, das 12:00 às 17:00 horas.
Pague seu IPTU até o dia 30 de abril e
contribua para mais investimentos em
nosso município!

Secretaria de Educação realiza inscrições
para Educação Infantil no centro da cidade
Reconhecendo que a Educação Infantil é de responsabilidade do município e
em atendimento aos alunos que residem
na parte central de Valença, a Secretaria
Municipal de Educação implantará escola no centro da cidade. Serão oferecidas
150 vagas a serem distribuídas nos turnos manhã, com funcionamento de 7:30
às 11:30 horas e à tarde, de 13:00 às
17:00 horas. As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 23
de março, no Ciep Professor Luciano Gomes Ribeiro, bairro de Fátima, no horário
das 7:30 às 17:00 horas, mediante apresentação de cópia e original da certidão
de nascimento, cópia da carteira de vacinação e tipagem sangüínea, cópia do
comprovante de renda e uma foto 3 x 4.
A escola funcionará na Praça Visconde
do Rio Preto (Jardim de Cima), na antiga
loja da Lillium Homeopatia, e atenderá crianças na faixa etária de 03 a 05 anos, ou
seja, oferecerá maternal para crianças de
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três anos, 1º período, quatro anos e 2º
período, 05 anos, completos até o dia 28
de fevereiro de 2007. As aulas terão início no dia 02 de abril, segunda-feira.
Para assegurar uma estrutura de qualidade aos alunos, o local está passando
por uma significativa reforma além de ganhar mobiliário novo. Disponibilizará assim, três salas de aula, sala de direção,
sala para atendimento às mães, refeitório, sala de leitura e de vídeo, cozinha,
despensa, banheiros além de área para
lazer.
A implantação desta escola vem de encontro às necessidades dos pais que
aguardavam ansiosos em razão da demora da definição do Estado em manter a
Educação Infantil, em suas dependências. Nos anos anteriores, segundo a secretaria municipal de Educação, o município cedia professores e funcionários
para trabalharem nas escolas estaduais,
para atender a este público.
Boletim Oficial de Valença - RJ - 15/03/2007

