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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 001, de 02 de janeiro de 2009

“Decreta Ponto Facultativo, dando outras providências
correlatas”

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito Municipal de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais,

Considerando o feriado do dia 01 de janeiro de 2009;

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1o - Ponto Facultativo nos setores da Prefeitura Municipal
de Valença, no dia 02 de janeiro do corrente ano (sexta-feira).

Parágrafo Único – Excetuam-se os serviços considerados
essenciais ou emergenciais que não admitam paralisação, tais
como os serviços de saúde, incumbindo-se o senhor Secretário
de Saúde, tomar as necessárias providências para sua
operacionalização.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 02 de janeiro de 2009.

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

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº 002, DE 02 DE JANEIRO DE 2009.

“Dispõe sobre mudança de horário de expediente nos
setores administrativos da Municipalidade e dá outras
providências correlatas”.

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
no uso de suas atribuições legais,
.

D    E    C    R    E    T    A:

Art. 1o – Observado o que dispõe o parágrafo primeiro do
artigo 119 da Lei Complementar nº 28, de 28/09/99, fica
estabelecido que o horário de expediente no Centro
Administrativo e demais setores da Administração Municipal será
de 08:00 às 17:30 horas, com intervalo de 1:30h para almoço,
de Segunda a Sexta-feira, a partir de 06 de janeiro de 2009.

Art. 2o. – Este decreto entra em vigor a partir desta data,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 02 de janeiro de 2009.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito

Cidade limpa é dever
de todos nós

A consciência ecológica pode
brotar em qualquer lugar. Só é
preciso que alguém semeie.
Respeitar o Meio Ambiente ainda é
o melhor maneira de garantir nossa
qualidade de vida, hoje e no futuro.

Os desmatamentos e queimadas
são os grandes vilões em favor da

escassez de água e da
erosão do solo.

Manter a cidade
limpa é dever de todos
nós. Esteja atento ao
horário de passagem
do caminhão de coleta.

Não desperdice
água. Manter as torneiras bem
fechadas, verificar as bóias de água
e não abusar no consumo em
atividades diárias são atividades
simples que muito contribuem
para a preservação da água.
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 Sua participação é fundamental!

Cuide para que seus ambientes (casa, escola, trabalho e bairro) estejam
sempre saudáveis e livres do mosquito transmissor da Dengue. O Aedes
aegypti é um mosquito que se adaptou as áreas urbanas e é o principal
transmissor da Dengue e da Febre Amarela. Ele é parecido com o pernilongo,
mas possui listras brancas em seu corpo, pica durante o dia e coloca seus
ovos em recipiente com água limpa e parada. Você não vai querer criar um
mosquito da Dengue, vai? Então esteja atento  quanto a limpeza dos objetos
que possam acumular água.

 Saiba como evitar!

* Evite deixar plantas em vasos com água, substituindo a água por terra.
* Troque semanalmente a água dos vasos das plantas e lave com uma
escova ou pano os pratinhos que acumulam água.
* Lave as jarras de flores para eliminar os ovos dos mosquitos que ficam
grudados nas suas paredes.
* As latas devem ser furadas antes de ser jogadas fora para não acumular água.
*As garrafas vazias devem ser guardadas de boca para baixo.

Agindo assim, o mosquito da Dengue não terá vez!

Os Agentes do Programa de Controle do Aedes aegypti visitam
permanentemente as residências para a inspeção de possíveis focos do
mosquito transmissor da Dengue, prestando orientações necessárias. Receba-
os com carinho. Eles estão devidamente uniformizados e identificados. Além
da equipe do setor, os Agentes Comunitários de Saúde também estão atuando
neste trabalho de orientação. Os proprietários de imóveis fechados devem
solicitar a presença dos agentes sanitários para inspeção.

Ligue 2452 8406

DENGUE
Nossa cidade pode ficar fora

desta epidemia


