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ATOS DO
PODER EXECUTIVO

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2007

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 1

A Prefeitura Municipal de Valença torna públicas as al-
terações do Edital nº 01/2007 do Concurso Público para
provimento de cargos, conforme especificado abaixo:

NO CAPITULO III DAS INSCRIÇÕES
ONDE SE LÊ
3.12. O candidato deverá obrigatoriamente indicar, no
formulário de inscrição ou via Internet uma única opção
de Cargo, por inscrição, podendo concorrer a mais de
um Cargo desde que observe as informações
constantes do item 3.9., deste capítulo.

LEIA-SE
3.12. O candidato deverá obrigatoriamente indicar, no
formulário de inscrição ou via Internet uma única opção
de Cargo, por inscrição, NÃO podendo concorrer a mais
de um Cargo observadas as informações constantes
do item 3.9., deste capítulo.

NO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PARA O CARGO “113 PROFESSOR II – (Educação
Infantil a 4ª série do Ensino Fundamental)”

EM CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS / LEGISLAÇÃO
EXCLUIR - Legislação Municipal: Estatuto do Magistério
e Plano Municipal de Educação.

Valença, 26 de setembro de 2007.

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Secretaria de Educação
2453-7409

ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO
DIRETOR DE ÁGUAS E ESGOTOS, DA MODALIDADE DE GESTÃO DA PRESTA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE VALENÇA EM CON-
FORMIDADE COM O § 1º, DO ARTIGO 1º, DA LEI 2.324, DE 21 DE MAIO DE 2007.

Às 19:00h, do dia 13 do mês de setembro do ano 2007, tendo como local o
Auditório do ITERP, localizado à rua Voluntários da Pátria, S/Nº - Centro – Valença-
RJ, reuniu-se em AUDIÊNCIA PÚBLICA com objetivo de esclarecer sobre o Plano
Diretor de Águas e Esgotos e o Tipo de Modalidade à gestão da Prestação dos
Serviços, prevista no artigo 39, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
tendo seus procedimentos disciplinados pela Lei 2.324, de 21 de maio de 2007,
que Autoriza e Regulamenta a Concessão de Água e Esgotamento Sanitário do
Município de Valença, na qual estabelece em seu artigo 1º – “Fica o Poder
Executivo, autorizado, mediante licitação, na modalidade de concorrência, obe-
decendo-se aos comandos esculpidos no artigo 175, da Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil/88 e nas Leis Federais 8.987/95 e 8.666/93, a conceder,
pelo prazo máximo de trinta anos renováveis, a gestão dos sistemas e serviços
de abastecimentos de água e esgoto do Município de Valença/RJ”.

Usando da palavra o Sr. Presidente da Mesa da Audiência, Gustavo Garcia
Serafim (DAE – Departamento de Água e Esgoto), saudou a todos e iniciou a
Audiência Pública. Passou a palavra para o Sr. José Roberto Vieira, membro da
Comissão Especial de Licitação, que leu na íntegra o Regulamento da Audiência
Pública. Ressaltou que se tratava da apresentação sobre o Plano Diretor de
Águas e Esgotos desenvolvido por uma empresa de engenharia especializada –
UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, face à complexi-
dade dos serviços a serem prestados, contratada através da Carta Convite nº.
037/2007, de 14 de agosto de 2007, sendo a gestão da prestação de serviços na
modalidade de concessão conforme aprovado regulamentado e sancionado por
Lei nº. 2.324/07 objetivando recolher subsídios e informações para a formulação
dos termos de referência destinados à elaboração do Edital de Licitação.

Presentes a mesa encontravam as seguintes autoridades:
Engº. Gustavo Garcia Serafim – Coordenador do DAE;
Dr. Jorge de Oliveira - Secretário de Serviços Públicos (PMV);
Dr. Erardo Lourenço da Fonseca – Secretário de Fazenda (PMV);
Dr. Adolpho Bezerra de Medeiros Júnior – Procurador Jurídico (PMV);
Dr. José Roberto Vieira – Diretor de Vigilância em Saúde (PMV);
Engº Leonardo Carneiro Antônio - União Norte Fluminense Engenharia e Comér-
cio Ltda;
Engº Cláudio Manoel de Faria Moreira – FUNASA.

Com a palavra o Presidente da Audiência Pública, informou a motivação e a
finalidade desta audiência, relatando à precariedade da atual situação do Siste-
ma de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, do Contrato
Permissionário, do Contrato de Modalidade Emergencial e da autorização que
regulamenta a Concessão dos Serviços de Saneamento Básico ao Município de
Valença.

Em seguida informou que a Audiência Pública iniciará com a apresentação do
Plano Diretor de Água e Esgoto e a proposta para a prestação dos serviços.
Serão concedidos cinco minutos para colocações aos inscritos as manifesta-
ções orais obedecendo à ordem de chegada, também informou que aqueles que
não puderem se manifestar devido à limitação de horário, poderão fazê-lo por
escrito junto ao atendimento.

Iniciada a apresentação do Plano Diretor pelo Engº. Leonardo Carneiro, o mesmo
foi interrompido por alguns dos participantes que questionaram quanto ao con-
teúdo definido pela Lei nº. 2.324/07, em decorrência alguns participantes retira-
ram-se do recinto confeccionando antes, porém, um protesto através de abaixo-
assinado que passa a fazer parte integrante da presente Ata, lembrando que as
informações e subsídios seriam debatidos após as explanações do objeto da
audiência, conforme previa o Regulamento da Audiência Pública.

Com a palavra o Engº. Cláudio Manoel (FUNASA – Fundação Nacional de Saúde),
discursou sobre o Sistema de Saneamento Básico, ressaltando que todo o Muni-
cípio tem a obrigação de oferecer a população estes serviços, que deverá ser
formado por um sistema de capacitação, tratamento e distribuição da água,
sistema de coletagem e tratamento de esgotos, afim de manter o equilíbrio ambiental.

continua na página 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
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Para o bom funcionamento destes serviços são necessários mão de obra espe-
cializada para manter, operar e administrar todo este complexo. Citou os vários
modelos de prestação de serviços, tais como: autarquia, gestão mista, permissão
de uso e concessão. Informou também, que o Poder Público é soberano para
decidir qual o melhor modelo, desde que sejam obedecidas as leis federais,
estaduais e municipais. Encerrando o discurso, acrescentou que não existe
sistema de saneamento sem a cobrança dos serviços e que o valor da tarifa
deverá levar em consideração todas as despesas geradas em relação a produ-
ção e também o fator sócio-econômico da população do Município.

Após término da apresentação do Plano Diretor de Água e Esgoto e do Modelo de
Gestão, o Presidente da Audiência passou a palavra para o Sr. José Roberto que
abriu a participação do público com respostas às perguntas escritas formuladas
através ficha de inscrição. As perguntas por escrito estão anexas ao conteúdo
total da Ata, as dúvidas dos participantes foram sanadas e esclarecidas imedia-
tamente.

Dando prosseguimento a audiência, foi liberado o uso do microfone para as
manifestações orais de acordo com a ordem de inscritos.

1.   Sr. Hélio Suzano, Presidente da Associação de Moradores do Centro, ponde-
rou sobre a discussão inicial e sobre a aprovação da Lei nº. 2.324/07 e,
sugeriu a maior participação da população nas reuniões que definem os
assuntos referentes à modalidade de gestão da prestação dos serviços.
Questionou também sobre a tarifação, como ocorrerá, sendo que o município
possui uma das rendas percaptas mais baixas do Estado. O Engº. Cláudio
Manoel (FUNASA), informou que não existe fornecimento de serviços de
água e esgoto gratuito e que são cobradas as dificuldades de levar os
produtos adequadamente até o seu destino, com qualidade e bons serviços
prestados para sustentar as despesas inerentes e que deverá ser criada
uma agência reguladora com capacidade e competência capaz de gerir e
supervisionar a concessionária.

2.   A Senhora Clara Pentagna Bruno, foi anunciada para proceder com as mani-
festações, porém, a mesma já havia se retirado, fazendo parte do grupo do
abaixo-assinado.

3.   A Senhora Marilda Soares Vivas, foi anunciada para proceder com as mani-
festações, porém, a mesma já havia se retirado, fazendo parte do grupo do
abaixo-assinado.

4.   O Sr. Genaro Rocha, policial civil, teceu comentários sobre o prazo de 30
(trinta) anos da Lei nº. 2.324/07, questionou ao Procurador do Município se a
audiência é deliberativa ou expositiva e quando será apresentada a ata desta
Audiência Pública. O Sr. Procurador respondeu que com relação às Audiên-
cias Públicas estas são deliberativas, com a participação da sociedade, de
acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei nº. 2.324/07 e quanto a Ata desta
Audiência Pública estará disponível a consulta da população, gradualmente,
no Site da Prefeitura Municipal de Valença (www.valenca.rj.gov.br), a partir
das 08:00h, do dia 17/09/2007 e a integralidade das colocações e contribui-
ções ao referido processo, juntamente com a Ata das Audiências Públicas
estarão disponíveis para consulta no DAE (Departamento de Água e Esgoto),
sito a rua Vito Pentagna, nº. 1012, Benfica, nesta cidade, a partir das 12:00h,
do dia 18/09/2007, conforme resposta do Sr. José Roberto. O Sr. Genaro
questionou também ao Presidente da Mesa, qual a lei que amparou e criou o
DAE em Valença, no qual ele desconhece e acredita que não existe. Questi-
ona, então, como pode o DAE proclamar-se para realizar as Audiências
Públicas. O Sr. Gustavo Serafim, responde que a lei que ampara é a Lei
Regulamentar 966. O Sr Genaro continua desconhecendo a existência do
DAE e sugere que seja realizado um plebiscito para a população escolher o
método de prestação de serviços. O Sr. Jorge de Oliveira, Secretário Interino
de Serviços Públicos tece um breve comentário que conforme colocado pelo
Engº. Cláudio Manoel (FUNASA), a competência para decidir com relação à
água e esgoto é do Município, que a Secretaria de Serviços Públicos é sobe-
rana sobre seus Departamentos, assumindo a responsabilidade e, também
que a Lei Municipal nº. 2.324/07, foi votada pela Câmara dos Vereadores
representada por 80% (oitenta por cento) da população.

5.   O Sr. Rômulo Milagres Ribeiro, ex-vereador, questiona a data de contratação
da empresa que desenvolveu o Plano Diretor da Água e Esgoto. O Secretário
de Serviços Públicos informou que se trata da Carta Convite nº. 037/2007,
datada de 14/08/2007. O Sr. Rômulo disse não ser contra a Concessão,
porém, sugeriu que o Poder Público poderá cuidar dos serviços não investin-
do todo valor apresentado no Plano Diretor e que os funcionários da Prefeitu-
ra poderiam ser utilizados. O Secretário de Fazenda, demonstrou por inter-
médio de boletins da ex-permissionária que prestava serviço à Prefeitura
Municipal de Valença até janeiro de 2007 eram incompatíveis com o orçamen-
to da Prefeitura, principalmente, no item que se referia à energia elétrica, pois
o contrato assinado fixava que os ônus eram sempre da Prefeitura Municipal
de Valença e os bônus da empresa contratada, o que impossibilitava a PMV
de arcar com os encargos financeiros decorrentes, solicitou, então, ao
interlocutor que apresentasse uma alternativa diferente à Concessão lem-
brando que o Sistema de Abastecimento é extremamente oneroso e ao ver do
Secretário a Prefeitura Municipal de Valença não tem como arcar.

6.   O Sr. Luiz Antônio Aléssio Theodoro, advogado e representante da OAB/RJ,
7ª Subseção – Valença e Rio das Flores, questionou ao Procurador do Muni-
cípio a legalidade do processo para concessão e o que a Prefeitura está
fazendo juridicamente em defesa do processo licitatório. O Sr. Adolpho Be-
zerra, Procurador do Município, respondeu que os estudos tiveram por base
o PLANO DIRETOR e que a escolha da empresa UNIÃO NORTE E ENGENHA-
RIA foi feita através de Processo Licitatório, pela Carta Convite nº. 037/07 e
que o Município vem realizando as Audiências deliberativas para que sejam

estabelecidos as prioridades e os termos de referência para a confecção do
Edital de Licitação.

7.    O Sr. Roberto Lamego, ambientalista, explanou sobre a escassez dos recur-
sos hídricos no Vale do Paraíba, preocupando-se sempre com a atual falta e
desperdício de água potável da população.

8.   A Sra. Ana Vaz, arquiteta, funcionária pública, informou que participou da
elaboração Plano Diretor Participativo de Valença, juntamente com suas ami-
gas voluntárias que estavam presentes na Audiência e se retiraram. Questi-
onou sobre as propostas do Plano Diretor de Águas e Esgotos sobre o
Distrito de Santa Isabel e também sobre a conclusão das estações de trata-
mento de esgotos dos bairros da Varginha e Cambota de acordo com a
divisão das bacias do Município. O Engº. Leonardo Carneiro, informou que as
condições do sistema de saneamento básico tanto da Cidade de Valença
quanto dos Distritos estão atualmente em condições tecnicamente inviáveis
ao bom funcionamento e que a vencedora do certame deverá apresentar
tecnicamente as soluções de viabilidade de acordo com o elaborado no Plano
Diretor de Águas e Esgotos.

9.    A Sra. Maria Lúcia Mendonça, presidente do CONCIDADE, foi anunciada para
proceder com as manifestações, porém, a mesma já havia se retirado, fazen-
do parte do grupo do abaixo-assinado.

10. O Sr. Carlos Gomes, advogado, se manifestou sobre o saneamento e as
condições de difícil abastecimento as partes altas das comunidades menos
privilegiadas.

11.  O Sr. Paulo Afonso de Oliveira, foi anunciada para proceder com as manifes-
tações, porém, a mesma já havia se retirado, fazendo parte do grupo do
abaixo-assinado.

12.  O Sr. Aderly de Oliveira Valente, ex-vereador, não se encontrava no momento
da chamada.

13.  A Sra. Maria Stela S. Beiler, Vereadora, teceu comentários sobre a decisão da
Câmara dos Vereadores sobre a Lei nº. 2.324, que Autoriza e Regulamenta a
Concessão do Serviço Público de Água e Esgoto, na qual votou a favor e
informou também ser autora da emenda que criou o Conselho da Cidade,
abriu discussão sobre a modalidade da audiência de acordo com a Lei nº.
2.324/07, sobre o tipo de audiência, se deliberativa ou expositiva e expôs
sobre a modalidade de concessão a prestação dos serviços.

14. O Sr. Cláudio Monteiro, Vereador, se manifestou sobre a concessão da pres-
tação dos serviços, administração pública do saneamento básico a popula-
ção, meio ambiente e salientou da necessidade de estudos específicos para
atender a real necessidade da exploração dos recursos hídricos da região
do Vale do Paraíba.

Não havendo mais sugestões, o Presidente da Audiência Pública encerrou os
trabalhos às 23:16h, agradecendo a todos, sendo apanhados todos os
documentos, lavrada a presente Ata que será assinada pelos representantes da
Comissão Especial de Licitação e pelos representantes da Prefeitura Municipal de
Valença que compunham a Mesa, que em seguida será divulgada no Site da
Prefeitura Municipal de Valença (www.valenca.rj.gov.br), no dia 17 de setembro
de 2007, a partir das 08:00h e disponibilizada através de meio impresso ao
público no endereço do DAE (Departamento de Água e Esgoto), sito a rua Vito
Pentagna nº. 1012, Benfica, nesta cidade.

Anexo a esta Ata seguem os seguintes documentos:
1.  Cópia da lista de presença da Audiência Pública, realizada no Auditório do

ITERP;

2.  Cópia das perguntas realizadas na Audiência Pública, no Auditório do ITERP;

3.   Cópia da lista das pessoas que se inscreveram para o direito da palavra na
Audiência Pública, realizada no Auditório do ITERP;

4.   Cópia do abaixo-assinado dos participantes que se retiraram antes do término
da Audiência Pública, realizada no Auditório do ITERP;

5.  Cópia de 04 (quatro) DVD´s referentes à gravação da Audiência Pública,
realizada no Auditório do ITERP;

Representantes e Convidados

Engº. Gustavo Garcia Serafim – Coordenador do DAE

Dr. Jorge de Oliveira - Secretário Interino de Serviços Públicos (PMV)

Sr. Erardo Lourenço da Fonseca – Secretário de Fazenda (PMV)

Dr. Adolpho Bezerra de Medeiros Júnior – Procurador do Município (PMV)

Dr. José Roberto Vieira – Diretor de Vigilância em Saúde (PMV)

Dr. Leonardo Carneiro Antônio – Engº. da União Norte Fluminense Engenharia e
Comércio Ltda

Dr. Cláudio Manoel de Faria Moreira – Engº. da FUNASA
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ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO
DIRETOR DE ÁGUAS E ESGOTOS, DA MODALIDADE DE GESTÃO DA PRESTA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE VALENÇA EM CON-
FORMIDADE COM O § 1º, DO ARTIGO 1º, DA LEI 2.324, DE 21 DE MAIO DE 2007.

Às 19:32h, do dia 14 do mês de setembro do ano 2007, tendo como local inicial
Salão da Cooperativa de Parapeúna, sito na Praça Álvaro de Oliveira, 114,
Parapeúna, que por motivos justificados na carta em anexo foi transferida para o
Salão Paroquial da Igreja de Santa Terezinha em Parapeúna – Valença-RJ, reuniu-
se em AUDIÊNCIA PÚBLICA com objetivo de esclarecer sobre o Plano Diretor de
Águas e Esgotos e o Tipo de Modalidade à gestão da Prestação dos Serviços,
prevista no artigo 39, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo seus
procedimentos disciplinados pela Lei 2.324, de 21 de maio de 2007, que Autoriza
e Regulamenta a Concessão de Água e Esgotamento Sanitário do Município de
Valença, na qual estabelece em seu artigo 1º – “Fica o Poder Executivo, autoriza-
do, mediante licitação, na modalidade de concorrência, obedecendo-se aos co-
mandos esculpidos no artigo 175, da Constituição da República Federativa do
Brasil/88 e nas Leis Federais 8.987/95 e 8.666/93, a conceder, pelo prazo máximo
de trinta anos renováveis, a gestão dos sistemas e serviços de abastecimentos
de água e esgoto do Município de Valença/RJ”.

Usando da palavra o Sr. Presidente da Mesa da Audiência, Gustavo Garcia Serafim
(DAE – Departamento de Água e Esgoto), saudou a todos e iniciou a Audiência
Pública falando sobre o motivo do pedido por escrito (Ofício AMO Parapeúna nº.
034/2007, de 13 de setembro de 2007) em anexo, realizado pela Associação
Comunitária para o Desenvolvimento de Parapeúna – AMO Parapeúna, solicitando
a  transferência de local devido ao fato do Salão da Cooperativa Agropecuária de
Parapeúna, na Praça Álvaro de Oliveira, nº. 114, Centro, Distrito de Parapeúna,
não atender as necessidades do evento. Passou a palavra para o Sr. José
Roberto Vieira, membro da Comissão Especial de Licitação, que leu na íntegra o
Regulamento da Audiência Pública. Ressaltou que se tratava da apresentação
sobre o Plano Diretor de Águas e Esgotos desenvolvido por uma empresa de
engenharia especializada – UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉR-
CIO LTDA, face à complexidade dos serviços a serem prestados, contratada
através da Carta Convite nº. 037/2007, de 14 de agosto de 2007, sendo a gestão
da prestação de serviços na modalidade de concessão conforme aprovado
regulamentado e sancionado por Lei nº. 2.324/07 objetivando recolher subsídios
e informações para a formulação dos termos de referência destinados à elabora-
ção do Edital de Licitação.

Presentes a mesa encontravam as seguintes autoridades:
Engº. Gustavo Garcia Serafim – Coordenador do DAE;
Dr. Jorge de Oliveira - Secretário Interino de Serviços Públicos (PMV);
Dr. Erardo Lourenço da Fonseca – Secretário de Fazenda (PMV);
Dr. José Roberto Vieira – Diretor de Vigilância em Saúde (PMV);
Dr. Leonardo Carneiro Antônio – Engº. da União Norte Fluminense Engenharia e
Comércio Ltda;
Sr. Pedro Paulo Magalhães Graça – Sub-Prefeito dos Distritos de Parapeúna e
Pentagna.

Com a palavra o Presidente da Audiência Pública, informou a motivação e a
finalidade desta audiência, relatando à precariedade da atual situação do Sistema
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, do Contrato Permissionário,
do Contrato de Modalidade Emergencial e da autorização que regulamenta a
Concessão dos Serviços de Saneamento Básico ao Município de Valença.
Em seguida informou que a Audiência Pública iniciará com a apresentação do
Plano Diretor de Água e Esgoto e a proposta para a prestação dos serviços.
Serão concedidos cinco minutos para colocações aos inscritos as manifesta-
ções orais obedecendo à ordem de chegada, também informou que aqueles que
não puderem se manifestar devido à limitação de horário, poderão fazê-lo por
escrito junto ao atendimento.

Após término da apresentação do Plano Diretor de Água e Esgoto, o Presidente
da Audiência passou a palavra para o Sr. Pedro Paulo Magalhães Graça – Sub-
Prefeito dos Distritos de Parapeúna e Pentagna, que discursou sobre os aconte-
cimentos em Brasília/DF que ocorreram em portas fechadas, elogiou a transpa-
rência das Audiências Públicas realizadas no Município de Valença e informou
aos ouvintes como era a situação do abastecimento antes a evolução das situa-
ções ocorridas de melhorias e as atuais dificuldades do sistema de distribuição
de água e esgoto do Distrito de Parapeúna. O Sr. José Roberto abriu inicialmente
a participação do público através de respostas as perguntas escritas realizadas
através da ficha de inscrição. As perguntas por escrito estão anexas ao conteú-
do total da Ata, as dúvidas dos participantes foram sanadas e esclarecidas
imediatamente.

Dando prosseguimento a audiência, foi liberado o uso do microfone para as
manifestações orais de acordo com a ordem de inscritos.

1.   Sr.Luiz Antônio Aléssio Theodoro, Advogado representante da OAB/RJ, 7ª
Subseção do Município de Valença e Rio das Flores, inicialmente informou que
o DAE – Departamentos de Águas e Esgotos está em condições legais de
acordo com a Lei Complementar nº. 41/2002, conforme questionado sua legiti-
midade na 1ª Audiência Pública realizada na Cidade de Valença. Questionou
sobre as obras e investimentos nos Distritos de Pentagna e Parapeúna. Ques-
tionou também porque o Procurador do Município se retirou da Audiência Públi-
ca em Valença, deixando o Município sem a presença do Procurador. O Engº.
Leonardo Carneiro respondeu que a Estação de Tratamento de Parapeúna

atualmente está em boas condições, necessitando de melhorias operacionais
para otimizar os serviços, em relação às condições estruturais da construção
civil deverão ser analisadas com mais critérios no que diz respeito a infiltra-
ções, fissuras, corrosões, etc. Quanto ao sistema de distribuição e redes
deverão ser detalhados para se ter idéia da prioridade dos serviços. O custo
para as obras no distrito está em torno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Passada a palavra ao Dr. Adolpho Bezerra, Procurador do Município, respon-
deu que foi convidado a participar da Audiência Pública pela Comissão Especial
de Licitação e se ausentou por questões particulares.

2.  Sr. Felipe F. Farias, Advogado, representante da OAB/RJ, 7ª Subseção do
Município de Valença e Rio das Flores, teceu comentários sobre a atuação da
7ª Subseção da OAB no Município de Valença e Rio das Flores, informando
que a OAB/RJ, 7ª Subseção, vem participando ativamente nos Conselhos
formados no Município no que diz respeito ao cunho social e legal. Questio-
nou se o Distrito de Parapeúna poderá ser beneficiado com as águas do Rio
Preto. O Engº. Leonardo Carneiro, respondeu que todo manancial é regido
pelo Código da Agência Nacional de Águas – ANA e o código diz claramente
que “Um rio que nasce no território do Município e termina dentro do mesmo
território é de gestão do Município, se o rio cruza dois territórios municipais do
Estado, ele é de responsabilidade do Estado e se o rio passa por Município de
Estados diferentes ele é de responsabilidade da União. Com isso a ANA
permite a exploração de acordo com o seu regulamento e só poderá ser
explorado 30% (trinta por cento) de sua capacidade evitando não ultrapas-
sar a cota mínima de retirada, portando não há problemas de aproveitamento
das águas do Rio Preto”.

3.   Sr. José Antônio Maia, Presidente Associação Comunitária para o Desenvolvi-
mento de Parapeúna – AMO Parapeúna, discursou sobre os problemas do
sistema de saneamento do Distrito de Parapeúna, solicitando ao Presidente
da Mesa que tome conhecimento e providências. O Engº. Gustavo Serafim
informou ao Sr. José Antônio Maia que tomará as providências cabíveis para
atender a contento a Comunidade do Distrito de Parapeúna, anexo encontra-
se a carta contendo o “DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE DA ASSO-
CIAÇÃO AMO PARAPEÚNA DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ÁGUA”.

Não havendo mais sugestões, o Presidente da Audiência Pública encerrou os
trabalhos às 21:34h, agradecendo a todos, sendo apanhados todos os
documentos, lavrada a presente Ata que será assinada pelos representantes da
Comissão Especial de Licitação e pelos representantes da Prefeitura Municipal de
Valença que compunham a mesa, que em seguida será divulgada no Site da
Prefeitura Municipal de Valença (www.valenca.rj.gov.br), no dia 17 de setembro
de 2007, a partir das 08:00h e disponibilizada através de meio impresso ao
público no endereço do DAE (Departamento de Água e Esgoto), sito a rua Vito
Pentagna, nº. 1012, Benfica, nesta cidade.

Anexo a esta Ata seguem os seguintes documentos:
1.   Cópia da lista de presença da Audiência Pública, realizada no Salão Paroquial

da Igreja de Santa Terezinha, no Distrito de Parapeúna;

2.  Cópia das perguntas realizadas na Audiência Pública, realizada no Salão
Paroquial da Igreja de Santa Terezinha, no Distrito de Parapeúna;

3.   Cópia da lista das pessoas que se inscreveram para o direito da palavra, na
Audiência Pública, realizada no Salão Paroquial da Igreja de Santa Terezinha,
no Distrito de Parapeúna;

4.  Cópia de 02 (dois) DVD´s referentes à gravação da Audiência Pública, realiza-
da no Salão Paroquial da Igreja de Santa Terezinha, no Distrito de Parapeúna.

Representantes e Convidados:

Engº. Gustavo Garcia Serafim – Coordenador do DAE

Dr. Jorge de Oliveira - Secretário Interino de Serviços Públicos (PMV)

Sr. Erardo Lourenço da Fonseca – Secretário de Fazenda (PMV)

Dr. Adolpho Bezerra de Medeiros Júnior – Procurador do Município (PMV)

Dr. José Roberto Vieira – Diretor de Vigilância em Saúde (PMV)

Dr. Leonardo Carneiro Antônio – Engº. Da União Norte Fluminense Engenharia e
Comércio Ltda;
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ATA DA TERCEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO
DIRETOR DE ÁGUAS E ESGOTOS, DA MODALIDADE DE GESTÃO DA PRESTA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE VALENÇA EM CON-
FORMIDADE COM O § 1º, DO ARTIGO 1º, DA LEI 2.324, DE 21 DE MAIO DE 2007.

Às 19:00h, do dia 15 do mês de setembro do ano 2007, tendo como local o Clube
Social de Juparanã, sito a Rua Bernardino de Souza Rocha, nº. 400, Distrito de
Barão de Juparanã – Valença-RJ, reuniu-se em AUDIÊNCIA PÚBLICA com objetivo
de esclarecer sobre o Plano Diretor de Águas e Esgotos e o Tipo de Modalidade à
gestão da Prestação dos Serviços, prevista no artigo 39, da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, tendo seus procedimentos disciplinados pela Lei 2.324, de
21 de maio de 2007, que Autoriza e Regulamenta a Concessão de Água e Esgota-
mento Sanitário do Município de Valença, na qual estabelece em seu artigo 1º –
“Fica o Poder Executivo, autorizado, mediante licitação, na modalidade de concor-
rência, obedecendo-se aos comandos esculpidos no artigo 175, da Constituição da
República Federativa do Brasil/88 e nas Leis Federais 8.987/95 e 8.666/93, a
conceder, pelo prazo máximo de trinta anos renováveis, a gestão dos sistemas e
serviços de abastecimentos de água e esgoto do Município de Valença/RJ”.

Usando da palavra o Sr. Presidente Gustavo Garcia Serafim (DAE), saudou a
todos e iniciou a Audiência Pública com uma breve explicação sobre o motivo e os
procedimentos regulamentares da Audiência, passando a palavra ao Sr. José
Roberto Vieira, membro da Comissão Especial de Licitação, para que leia na
íntegra o Regulamento da Audiência Pública. Ressaltou que se tratava da apre-
sentação sobre o Plano Diretor de Águas e Esgotos desenvolvido por uma em-
presa de engenharia especializada – UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA, face à complexidade dos serviços a serem prestados, contra-
tada através da Carta Convite nº. 037/2007, de 14 de agosto de 2007, sendo a
gestão da prestação de serviços na modalidade de concessão conforme apro-
vado regulamentado e sancionado por Lei nº. 2.324/07 objetivando recolher sub-
sídios e informações para a formulação dos termos de referência destinados à
elaboração do Edital de Licitação.

Presentes a mesa encontravam as seguintes autoridades:
Engº. Gustavo Garcia Serafim – Coordenador do DAE;
Dr. Jorge de Oliveira - Secretário Interino de Serviços Públicos (PMV);
Dr. Erardo Lourenço da Fonseca – Secretário de Fazenda (PMV);
Dr. José Roberto Vieira – Diretor de Vigilância em Saúde (PMV);
Dr. Leonardo Carneiro Antônio – Engº. da União Norte Fluminense Engenharia e
Comércio Ltda;

Com a palavra o Presidente da Audiência Pública, informou a motivação e a
finalidade desta audiência, relatando à precariedade da atual situação do Sistema
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, do Contrato Permissionário,
do Contrato de Modalidade Emergencial e da autorização que regulamenta a
Concessão dos Serviços de Saneamento Básico ao Município de Valença.
Em seguida informou que a Audiência Pública iniciará com a apresentação do
Plano Diretor de Água e Esgoto e a proposta para a prestação dos serviços.
Serão concedidos cinco minutos para colocações aos inscritos as manifesta-
ções orais obedecendo à ordem de chegada, também informou que aqueles que
não puderem se manifestar devido à limitação de horário, poderão fazê-lo por
escrito junto ao atendimento.

Após término da apresentação do Plano Diretor de Água e Esgoto, o Presidente
da Audiência passou a palavra para o Sr. José Roberto que abriu a participação
do público com respostas às perguntas escritas formuladas através ficha de
inscrição. As perguntas por escrito estão anexas ao conteúdo total da Ata, as
dúvidas dos participantes foram sanadas e esclarecidas imediatamente.
Dando prosseguimento a audiência, foi liberado o uso do microfone para as
manifestações orais de acordo com a ordem de inscritos.

1.   Sra. Sônia Jardim Santana, questionou o Presidente da Audiência sobre a falta
de água no Distrito de Juparanã. O Sr. Gustavo Serafim respondeu que se
trata no momento de uma forte estiagem e que a Estação de Tratamento
deverá passar por melhorias operacionais para melhorar a qualidade da água
e também reforçar o abastecimento. Sra. Sônia Jardim Santana reclamou
também do desperdício de água dos moradores da parte baixa e, também, da
estrutura tarifária em vigor, pois não concorda com a desigualdade de co-
brança, por exemplo, em residências com área construída maior, pagam o
mesmo valor que residências com área menor. O Engº. Leonardo Carneiro
acrescentou que o problema da falta d´água é de caráter de conscientização
da população a fim de racionar o uso indevido da água.

2.  Sra. Rosângela Batista de Souza Ramos, Presidente da Associação de Mora-
dores de Juparanã, sugeriu que as informações de eventos públicos sejam
divulgadas através de carro de som, panfletos e etc. Solicitou também orien-
tações para informar a comunidade sobre as soluções e alternativas para
regularizar o abastecimento do Distrito de Juparanã. O Sr. Jorge de Oliveira,
Secretário Interino de Serviços Públicos, respondeu que a Comissão seguiu
o Regulamento divulgando as informações em jornais, Boletim Oficial da Pre-
feitura e rádios. O Sr. Gustavo Serafim também respondeu quanto à regulari-
zação do abastecimento e que estará tomando as providências cabíveis e
solicitará que as informações sejam passadas para a Associação na qual a
Sra. Rosângela preside.

3.  Sr. Rogério G.R., Membro da Associação de Moradores de Juparanã, teceu e
reforçou comentários sobre a divulgação de eventos públicos, pois a Comu-

nidade pede explicações primeiramente a Associação de Moradores. Ques-
tionou em quanto tempo serão realizados os serviços para solucionar os
problemas do sistema de saneamento do Distrito de Juparanã. Acrescentou
ainda, que os serviços prestados atualmente estão atendendo melhor a po-
pulação e está a favor da Concessão e tem grandes expectativas de
melhorias no sistema de saneamento básico do Distrito. O Sr. Gustavo Serafim
respondeu que serão tomadas as providencias para melhorias no sistema de
abastecimento, citando que serão realizadas obras nos decantadores e fil-
tros da Estação de Tratamento de Água. Com a palavra o Sr. Paulo Murat,
Assessor de Comunicação da PMV informou ao Sr. Rogério G.R. que foram
divulgadas todas as Audiências Públicas através de Boletim Oficial da Prefei-
tura, jornais e rádios e se colocou a disposição da população do Distrito de
Juparanã para dirimir qualquer dúvida.

4.  Sr. Paulo Cezar Pereira de Souza, ex Secretário de Obras do Município de
Valença, questionou o Engº. Leonardo Carneiro quanto ao término do Plano
Diretor de Água e Esgoto. O Engº. Leonardo Carneiro respondeu que as
sugestões e informações coletadas durante as audiências serão utilizadas
para concluir o Termo de Referência do Edital de Concorrência para a Con-
cessão dos Serviços. Questionou também o tipo de objeto do contrato firma-
do entre a PMV e a União Norte Engenharia e qual o valor. O Engº. Leonardo
Carneiro, respondeu que se tratava de contratação de Serviços Técnicos
para Elaboração do Plano Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário nas Áreas Urbanas do Município de Valença/RJ, atendendo a um
horizonte de 30 (trinta) anos, sendo o valor em torno de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), sem querer entrar no mérito financeiro do contrato. Informou tam-
bém que o prazo para desenvolvimento foi para atender única e exclusiva-
mente ao desenvolvimento do Plano Diretor e não para realização dos proje-
tos executivos que demandariam de um tempo maior, além disso, o Plano
Diretor de Água e Esgoto estabelece diretrizes para o Termo de Referência
do Edital de Concessão da prestação dos serviços. O Sr. Paulo Cezar ainda
questionou o tempo de criação e divulgação da Comissão Especial de Licita-
ção bem como a forma utilizada. O Sr. Jorge de Oliveira, Secretário Interino de
Serviços Públicos, respondeu que logo após a criação da Comissão Especial
de Licitação foi realizada uma Carta Convite para contratar empresa de enge-
nharia especializada para Serviços Técnicos para Elaboração do Plano Dire-
tor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nas Áreas Urbanas
do Município de Valença/RJ, atendendo a um horizonte de 30 (trinta) anos,
informou que até mesmo por excesso de zelo em relação às datas, foi com a
finalidade de atender ao desenvolvimento do processo licitatório da Conces-
são da Prestação dos Serviços.

5.   Sr. Sérgio Carlos Ferraz, questionou sobre o próximo passo a ser dado após
apresentação do Plano Diretor de Água e Esgoto. O Sr. Gustavo Serafim,
respondeu que o Plano Diretor de Água e Esgoto antecede e estabelece
parâmetros para o desenvolvimento do Termo de Referência do Edital da
Concessão dos Serviços do Saneamento do Município. Passada a palavra ao
Secretário de Fazenda, Sr. Erardo Lourenço da Fonseca, acrescentou que o
Termo de Referência do Edital da Concessão dos Serviços do Saneamento
deverá passar pela análise do TCE/RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro) e logo após liberada será realizada a concorrência.

Não havendo mais sugestões, o Presidente da Audiência Pública encerrou os
trabalhos às 21:41h, agradecendo a todos, sendo apanhados todos os
documentos, lavrada a presente Ata que será assinada pelos representantes da
Comissão Especial de Licitação e pelos representantes da Prefeitura Municipal de
Valença que compunham a mesa, que em seguida será divulgada no Site da
Prefeitura Municipal de Valença (www.valenca.rj.gov.br), no dia 17 de setembro
de 2007, a partir das 08:00h e disponibilizada através de meio impresso ao
público no endereço do DAE (Departamento de Água e Esgoto), sito a rua Vito
Pentagna nº. 1012, Benfica, nesta cidade.

Anexo a esta Ata seguem os seguintes documentos:
1.   Cópia da lista de presença da Audiência Pública, realizada no Clube Social de

Juparanã;

2.  Cópia das perguntas realizadas na Audiência Pública, realizada no Clube
Social de Juparanã;

3.   Cópia da lista das pessoas que se inscreveram para o direito da palavra na
Audiência Pública, realizada no Clube Social de Juparanã;

4.  Cópia de 02 (dois) DVD´s referentes à gravação da Audiência Pública, realiza-
da no Clube Social de Juparanã.

Representantes e Convidados

Engº. Gustavo Garcia Serafim – Coordenador do DAE

Dr. Jorge de Oliveira - Secretário Interino de Serviços Públicos (PMV)

Sr. Erardo Lourenço da Fonseca – Secretário de Fazenda (PMV)

Dr. José Roberto Vieira – Diretor de Vigilância em Saúde (

Dr. Leonardo Carneiro Antônio – Engº. União Norte Fluminense Engenharia e
Comércio Ltda;
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DECRETO Nº 600, de 12 de setembro de 2007.

“Dispõe sobre Permissão de Uso de imóvel que menciona,
pertencente ao Município, dando outras providências correlatas.”

Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, Inciso VII da Lei
Orgânica do Município de Valença,

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1o. – Fica outorgada “permissão de uso”, a título precário, ao Sr.
LUIZ CLAUDIO VITAL, portador do CPF nº 078.380.327-33, de imóvel perten-
cente ao Município, Box 72 a 74, parte interna, localizado no Mercado Municipal,
na Rua. Cel. Benjamim Guimarães, nesta cidade, com área de 11,80 m2, conforme
requerimento feito através do Processo Administrativo nº 2497/2007.

§ 1o. – A permissão de uso de que trata o caput deste artigo, é feita com intuito
personae e em conseqüência disto, o permissionário não poderá ceder, doar,
vender ou arrecadar os direitos provenientes deste ato a nenhuma pessoa natu-
ral ou jurídica.

§ 2o. – A violação do previsto no parágrafo anterior será causa de revogação
imediata da permissão ora outorgada.

Art. 2o. – Fica estabelecido o valor correspondente a 0,25 % do valor
da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença, por metro quadrado, ao permissionário,
como pagamento mensal pela permissão, a ser recolhido na Coordenadoria de
Tesouraria desta Prefeitura, com vencimento dia 30 de cada mês, com cinco dias
de tolerância, com 10% de multa e 1% de juros de mora ao mês.

Art. 3o. – O permissionário será solidário e ficará responsável pelo
pagamento das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxa de
luz, água, telefone, etc., que venha utilizar na sua atividade e obrigações previs-
tas no Decreto No. 54/95, Decreto No. 10/99 e 81/00, devendo o requerente se
inscrever no CAES – Cadastro de Atividades Econômicas do Município de
Valença.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto no. 64/1999.

Gabinete do Prefeito, em 12 de setembro de 2007.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

DECRETO Nº 601, de 12 de setembro de 2007.

“Dispõe sobre Permissão de Uso de imóvel que menciona,
pertencente ao Município, dando outras providências correlatas.”

Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, Inciso VII da Lei
Orgânica do Município de Valença,

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1o. – Fica outorgada “permissão de uso”, a título precário, a Sra.
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RUFINO, portadora do CPF nº 935.848.737-
20, de imóvel pertencente ao Município, Box 42, parte interna, localizado no
Mercado Municipal, na Rua. Cel. Benjamim Guimarães, nesta cidade, conforme
requerimento feito através do Processo Administrativo nº 3084/2007.

§ 1o. – A permissão de uso de que trata o caput deste artigo, é feita com intuito
personae e em conseqüência disto, o permissionário não poderá ceder, doar,
vender ou arrecadar os direitos provenientes deste ato a nenhuma pessoa natu-
ral ou jurídica.

§ 2o. – A violação do previsto no parágrafo anterior será causa de revogação
imediata da permissão ora outorgada.

Art. 2o. – Fica estabelecido o valor correspondente a 0,25 % do valor
da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença, por metro quadrado, ao permissionário,
como pagamento mensal pela permissão, a ser recolhido na Coordenadoria de
Tesouraria desta Prefeitura, com vencimento dia 30 de cada mês, com cinco dias
de tolerância, com 10% de multa e 1% de juros de mora ao mês.

Art. 3o. – O permissionário será solidário e ficará responsável pelo
pagamento das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxa de
luz, água, telefone, etc., que venha utilizar na sua atividade e obrigações previs-
tas no Decreto No. 54/95, Decreto No. 10/99 e 81/00, devendo o requerente se
inscrever no CAES – Cadastro de Atividades Econômicas do Município de
Valença.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 030/1996.

Gabinete do Prefeito, em 12 de setembro de 2007.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

DECRETO Nº 608/07 de 20 de Setembro de 2007

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação

O PREFEITO MUNICIPAL DE Valenca no uso de suas atribuições legais e
considerando a autorização contida na Lei Municipal n.° 2.308 de 10 de janeiro de
2007 .

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 76.500,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.1203.2.012 - MANUTENÇÃO SERV. ADMIN. GERAIS
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    17.000,00

03 - INSPETORIA DE CONTROLE INTERNO
03.01.04.124.1203.2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN. GERAIS
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   2.000,00

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    15.000,00
04.01.28.846.1310.2.044 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas            19.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.01.04.122.1203.2.052 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     5.000,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
07.01.13.122.0052.2.025 - Difusão Cultural
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    1.000,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
11.01.15.451.0501.2.070 - MANUTENÇÃO E AMPL. DE VIAS URBANAS
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    2.000,00
11.01.15.452.0504.2.058 - MANUT. OPERAC. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     5.000,00
11.01.26.122.1203.2.114 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   4.000,00
11.01.15.451.0501.2.070 - MANUTENÇÃO E AMPL. DE VIAS URBANAS
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes 4.000,00

16 - GABINETE DO PREFEITO
16.01.04.122.1203.2.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN. GERAIS
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      500,00
16.01.23.691.0705.2.104 - PROMOÇÃO DE EVENTOS
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      2.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação de que trata o artigo ante-
rior serão utilizados recursos provenientes da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01.08.244.1203.2.102 - PROMOÇÃO SOCIAL
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvencoes Sociais 4.500,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.01.04.122.1203.2.042 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 3.000,00
04.01.04.122.0052.2.041 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
04.01.99.999.9999.2.049 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99.00.00.00 - Reserva de Contingencia            10.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.01.17.512.0510.1.057 - CANALIZAÇÃO DE RIOS CÓRREGOS E CANAIS
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 5.000,00
05.01.08.243.0122.1.067 - CONSTRUÇÃO E AMPL. CASA DA CRIANÇA E ADO-
LESCENTE
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes 5.000,00
05.01.12.365.0402.1.073 - MANUT. CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes 5.000,00
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05.01.10.302.0210.1.070 - MANUT. REFORMA E MELHORIA DO HOSPITAL GERAL
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes 5.000,00
05.01.04.451.0501.1.052 - INFRA ESTRUTURA FÍSICA
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes 5.000,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.01.12.361.0405.2.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 9.000,00

09 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09.01.20.606.0641.2.093 - PATRULHA AGRÍC. MECAN. E APOIO EXPANSÃO RURAL
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente            20.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 20 de Setembro de 2007

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 610/07 de 21 de Setembro de 2007

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação

O PREFEITO MUNICIPAL DE Valenca no uso de suas atribuições legais e
considerando a autorização contida na Lei Municipal n.° 2.308 de 10 de janeiro de
2007 .

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 7.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01.04.131.0059.2.010 - DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EXECUTIVO
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.500,00

03 - INSPETORIA DE CONTROLE INTERNO
03.01.04.124.1203.2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN. GERAIS
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   4.000,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.01.28.846.1310.2.044 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas    500,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação de que trata o artigo ante-
rior serão utilizados recursos provenientes da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.01.04.129.0053.2.050 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.   3.000,00
04.01.04.122.1203.2.042 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. GERAIS
3.3.90.35.00.00.00.00 - Servicos de Consultoria 3.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.01.17.512.0510.1.057 - CANALIZAÇÃO DE RIOS CÓRREGOS E CANAIS
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    1.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 21 de Setembro de 2007

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 611/07 de 21 de Setembro de 2007

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação

O PREFEITO MUNICIPAL DE Valenca no uso de suas atribuições legais e
considerando a autorização contida na Lei Municipal n.° 2.308 de 10 de janeiro de
2007 .

D E C R E T A :

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):

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.1203.2.012 - MANUTENÇÃO SERV. ADMIN. GERAIS
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 9.500,00

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 500,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação de que trata o artigo ante-
rior serão utilizados recursos provenientes da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.0052.2.011 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA
3.1.90.13.03.00.00.00 - Obrigações Patronais - Contribuição INSS 10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 21 de Setembro de 2007

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 609/07 de 20 de Setembro de 2007

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação
no Orçamento programa de 2007.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Valença no uso de suas atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Valença e autorização contida na Lei
Municipal n° 002308/07 de 10 de Janeiro de 2007.

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$
45.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.01.10.301.0052.2.089-3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física  20.000,00
12.01.10.301.0052.2.089-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica  25.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anteri-
or serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.01.10.303.0230.2.093-3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Deter-
minado    5.000,00
12.01.10.301.0052.2.089-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo  20.000,00
12.01.10.302.0210.2.091-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo   5.000,00
12.01.10.301.0052.2.089-4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações   5.000,00
12.01 10.301 .0203.2.090-4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per-
manente  10.000,00

Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 20 de Setembro de 2007.

ANTONIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito Municipal

   Professores de Valença estiveram presentes na XIII Bienal

do Livro, no Riocentro, no Rio de Janeiro. Ao todo foram 36

pessoas, entre professores e equipe pedagógica que visitaram a

feira, no dia 21 de setembro. Entre os professores estiveram os

das salas de leitura e de recursos que atualmente é uma realida-

de em dezesseis unidades escolares. Esta visita que foi foi bas-

tante proveitosa, pois além de visitarem os standes, eles tam-

bém participaram de palestras, foi possível graças ao total apoio

da Prefeitura através da Secretaria de Educação que patroci-

nou o transporte.

A XIII Bienal aconteceu de 13 a 23 de setembro e recebeu

o maio público da história da feira. Passaram pela feira 640 mil

pessoas. As apresentações culturais contaram com 133 ses-

sões e a presença de 362 autores nacionais e internacionais.
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PORTARIA Nº 784, de 04 de setembro de 2007

 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 Municipal, e em atendimento à Lei nº 10.520/02, que instituiu no
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a modalidade de licitação
denominada Pregão,

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, os servidores abaixo relacio-
nados para compor a Comissão Especial de Pregão, da Secretaria Municipal de
Saúde do município de Valença:

• Aline de Oliveira Terra Pinto – Mat 201405  – Pregoeira;

• Evandro Leal Figueira – Mat 100579  – Pregoeiro;

• Edgard Nascimento Filho – Mat 200433  – Equipe de Apoio;

• Ana Maria Lameira de Mello Oliveira – Mat 100226 – Equipe de Apoio;

• Daniele de Oliveira Pereira – Mat 104698 – Equipe de Apoio.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas todas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, em 04 de setembro de 2007.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 785, de 25 de setembro de 2007

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,

Considerando o que dispõe o Processo Administrativo nº 11.027/
2007,

R E S O L V E:

Art. 1º - Determinar a instauração de sindicância para apuração dos
fatos narrados no Processo Administrativo nº 11.027/2007.

Art. 2º - Fica designada e nomeada Comissão Especial de Sindicância,
composta pelos seguintes servidores:

1 - DAVID BARBOSA NOGUEIRA – PRESIDENTE;
2 - JOSE CARLOS FRAGA; e
3 - ROGÉLIO JOSÉ MACEDO ROSAS.

Art. 3o. - 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 25 de setembro de 2007.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 786, de 25 de setembro de 2007

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,

Considerando o que dispõe o Processo Administrativo nº 14.611/
2007,

R E S O L V E:

Art. 1º - Determinar a instauração de sindicância para apuração dos
fatos narrados no Processo Administrativo nº 14.611/2007.

Art. 2º - Fica designada e nomeada Comissão Especial de Sindicância,
composta pelos seguintes servidores:

1 - DAVID BARBOSA NOGUEIRA – PRESIDENTE;
2 - JOSE CARLOS FRAGA; e
3 - ROGÉLIO JOSÉ MACEDO ROSAS.

Art. 3o. - 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 25 de setembro de 2007.

ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 787 DE 25 DE SETEMBRO DE 2007.

Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69 da Lei Orgânica
do Município de Valença, assim como os demais aplicáveis e,

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar Municipal 041 de 21
de outubro de 2002;

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar Municipal 075 de 27
de junho de 2007, especialmente seu art. 29 e,

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de revestir os atos da
Prefeitura Municipal de legalidade, consoante o novo diploma legal,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 25/09/2007, o Sr. LEONARDO VINICIUS
CANEDO, para ocupar o Cargo de Secretário Municipal de Governo, Símbolo CC
1, retroagindo, para efeitos remuneratórios, à data de 1º de setembro de 2007,
consoante as disposições da Lei Municipal 2160 de 22 de setembro de 2004, de
acordo com o estabelecido no art. 25 da Lei Complementar Municipal 075 de 27 de
junho de 2007.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os
efeitos da Portaria 496 de 02 de maio de 2006.

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

Gabinete do Prefeito, em 25 de setembro de 2007.

ANTONIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2007.

Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69 da Lei Orgânica
do Município de Valença, assim como os demais aplicáveis e,

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar Municipal 041 de 21
de outubro de 2002;

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar Municipal 075 de 27
de junho de 2007, especialmente seu art. 29 e,

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de revestir os atos da
Prefeitura Municipal de legalidade, consoante o novo diploma legal,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 25/09/2007, o Sr. JORGE DE OLIVEIRA,
para ocupar o Cargo de Secretário Municipal de Serviços Públicos e de Defesa
Civil, Símbolo CC 1, retroagindo, para efeitos remuneratórios, à data de 1º de
setembro de 2007, consoante as disposições da Lei Municipal 2160 de 22 de
setembro de 2004, de acordo com o estabelecido no art. 25 da Lei Complementar
Municipal 075 de 27 de junho de 2007.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as
da Portaria 750 de 05 de julho de 2007.

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

Gabinete do Prefeito, em 25 de setembro de 2007.

ANTONIO FÁBIO VIEIRA
Prefeito
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