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ATOS DO PODER EXECUTIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016

(2ª REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e
Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 4.193/2016
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº
008/2016
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de palco,
camarim, tenda, arquibancada modular e gradis, destinados
a atender eventos da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo.
Beneficiário: Formatto Logística Ltda.-ME

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

ERRATA

Errata para corrigir erro material na Lei nº. 2.935, de 14 de dezembro
de 2016, publicada no Boletim Oficial Edição Nº. 823, no dia 22 de
dezembro de 2016, ONDE SE LÊ: SALA DAS SESSÕES EM 20
DE DEZEMBRO DE 2016, LEIA-SE: : SALA DAS SESSÕES EM
14 DE DEZEMBRO DE 2016.

PORTARIA PMV, Nº. 592, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município,

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR todos os servidores ocupantes dos
cargos de provimento em comissão e funções de confiança da
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Valença, a partir
do dia 31 de dezembro de 2016.

Art. 2º - EXONERAR todos os servidores ocupantes dos
cargos de provimento em comissão da estrutura administrativa do
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos
de Valença – PREVI VALENÇA, a partir do dia 31 de dezembro de
2016.

Art. 3º - DESTITUIR todos os servidores designados para
os cargos de provimento em comissão da estrutura administrativa
da Prefeitura Municipal de Valença, a partir do dia 31 de dezembro
de 2016.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos em 31 de dezembro de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de dezembro de 2016.

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº 593, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e de acordo com o artigo 69, VI da Lei Orgânica do
Município e o artigo 25, inciso IV da Deliberação 200/96;

Considerando os termos do processo administrativo nº.
13.665/2016;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir desta data, as pessoas abaixo
elencadas para compor a Comissão de Tomada de Contas para
apuração de responsabilidade pelo não atendimento ao solicitado
em inspeção iniciada nas dependências do Instituto Municipal de
Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença –
PREVI VALENÇA, com a apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e possíveis danos ao erário, se comprovado:

       - Flávia Guimarães Silva (Presidente)
       - Mirian Felisberto Barbosa Carvalho

Art. 2º - O prazo para conclusão dos serviços da Tomada
de Contas será de 60 (sessenta) dias, a contar da instauração do
processo, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo uma única
vez, conforme Deliberação 200/96.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2016.

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito

DECRETO Nº. 107, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016

“Aprova a Instrução Normativa SMCI nº. 011/2016, da
Secretaria Municipal de Controle Interno de Valença, e dá
outras providências.”

        ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 57 e incisos; 69, inciso VI da Lei Orgânica do
Município de Valença e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 175 de 14/07/2014,
que dispõe sobre a Secretaria Municipal de Controle Interno e suas
atribuições, e ainda, visando dar cumprimento às exigências contidas
no artigo 31 da Constituição Federal, bem como ao disposto no
Plano de Ação determinado pelo TCE/RJ e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SMCI nº. 011/
2016 de responsabilidade da Secretaria Municipal de Controle
Interno de Valença, que estabelece o Manual de Normas e
Procedimentos para Concessão e Prestação de Contas de Convênios
e Contratos de Subvenções Sociais, para definir e normatizar os
trabalhos no âmbito da administração municipal desenvolvidos pelos
servidores responsáveis por convênios e prestação de contas,
fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Caberá a Secretaria Municipal de Controle Interno a
divulgação da Instrução  Normativa  ora aprovada.

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

Gabinete do Prefeito, em 09 de dezembro de 2016.

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

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito Municipal de Valença

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMCI Nº. 011/2016

EMENTA: Estabelece o Manual de Procedimentos para Concessão
e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Subvenções
Sociais, referente à concessão e prestação de contas, definindo os
procedimentos e rotinas a serem seguidas no âmbito municipal pelos
servidores municipais, estabelecendo padrões e procedimentos para
a realização dos mesmos.

O Secretário Municipal de Controle Interno, no uso de suas
atribuições legais, prevista no ANEXO II da Lei Complementar No

175, de 14 de julho de 2014 e;

CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é
exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas
normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/
64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, no art. 57 da Lei Orgânica
do Município e demais legislações, bem como as normas
específicas do TCE/RJ;

CONSIDERANDO que o Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Municipal deve utilizar como técnicas de trabalho,
para a consecução de suas finalidades, a auditoria e fiscalização
na Concessão e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de
Repasse;

CONSIDERANDO que a Concessão de Subvenções Sociais
visa à prestação de serviços essenciais de cunho social, médico,
educativo, esportivo e cultural, por entidades não governamentais
de interesse coletivo, de personalidade jurídica e sem fins lucrativos;

CONSIDERANDO que as atividades de competência da
Secretaria de Controle Interno de Valença terão como enfoque
principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de
controle adotados nos diversos sistemas  administrativos, pelo
órgão central e órgãos setoriais, cujos resultados serão consignados
em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais
controle;

R E S O L V E:

Art. 1º - Apresentar o Manual de Procedimentos para
Concessão e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de
Subvenções Sociais, documento que orienta as normas e específica
os procedimentos e metodologia de trabalho a serem observados
pela administração municipal assim como a realização da
fiscalização pela Secretaria Municipal de Controle Interno.

Art. 2º - Designa a Secretaria Municipal de Controle Interno e
seus servidores para execução e controle das atividades de orientação
e fiscalização permanente dos processos administrativos no que tange
à Concessão e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de
Subvenções Sociais pertencentes aos Sistemas Administrativos do
Poder Executivo do Município de Valença/RJ, suas Entidades
subvencionadas e demais fundos.

Art. 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da
sua publicação.

José Eugênio Ribeiro Campos
Secretário Municipal de Controle Interno
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MANUAL DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO
E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE
SUBVENÇÕES SOCIAIS

Estabelece normas e procedimentos para concessão e prestação
de contas de convênios e contratos de Subvenções Sociais.

O Secretário Municipal de Controle Interno, no uso de suas
atribuições legais, prevista no Anexo II da Lei Complementar N° 175
de 14 de julho de 2014, normatiza:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades
financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à prestação
de serviços essenciais de cunho social, médico, educativo, esportivo
e cultural, por entidades não governamentais de interesse coletivo,
de personalidade jurídica e sem fins lucrativos, na forma da presente
de lei.

Art. 2º - O valor das subvenções sociais, sempre que possível,
será calculado com base em unidades de serviços efetivamente
prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos
aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Município
de Valença.

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO

Art. 3º - Os recursos advindos de subvenções e auxílios serão
sempre dispensados dentro das normas pactuadas, inclusive dentro
da finalidade prevista no projeto inicial e no programa de trabalho.

Art. 4º - O Município de Valença só concederá subvenção
social, nos termos da presente lei, utilizando recursos consignados
em seu orçamento e de acordo com programa anual aprovado pelo
Chefe do Executivo Municipal.

Art. 5º - Não poderão receber subvenções sociais as
instituições descritas no ANEXO I.

Art. 6º - O pedido de Subvenção Social deverá ser
acompanhado de exposição justificativa de sua necessidade e do
emprego que lhe será dado, bem como instruído com os documentos
descritos no ANEXO I.

Art. 7º - A concessão de subvenções e/ou auxílios poderá, a
critério da Administração ser paga em diversas parcelas no decorrer
do ano, facilitando o controle da execução das normas e metas
estabelecidas no convênio celebrado pelas partes.

Art. 8º - Somente às instituições cujas condições de
funcionamento forem consideradas satisfatórias pelo Município, serão
concedidas subvenções sociais.

CAPÍTULO II
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 9º - Os recursos advindos de subvenções e auxílios serão
sempre dispensados dentro das normas pactuadas, inclusive dentro
da finalidade prevista no projeto inicial e no programa de trabalho.

Parágrafo único: A não aplicação dentro das finalidades
pactuadas implicará na suspensão imediata das parcelas vivenciadas
e impedirá a entidade de receber subvenções e auxílios por 02 (dois)
anos, sendo determinado ainda o pagamento de multa, no valor do
recurso subvencionado.

Art. 10 -  A aplicação dos recursos subvencionados atenderá
a execução prevista nos programas de trabalho pactuados, podendo,
a critério da Administração, ser remanejados para outras atividades
incluídas no mesmo programa, mediante aditivo acordado pelas
partes.

Art. 11 - Os recursos dispensados a título de subvenção ou
auxílio deverão ser aplicados em no máximo, 60 (sessenta dias)
após o seu efetivo repasse, podendo tal prazo ser prorrogado
mediante aditivo acordado pelas partes, nunca ultrapassando a data
limite de 20 de dezembro de cada ano.

Art. 12 - A aplicação dos recursos subvencionados atenderá
apenas aos programas de cunho social, educativo, esportivo,
assistencial e cultural, determinados nos projetos e nos programas
de trabalho.

Art. 13 - Os recursos subvencionados serão mantidos em
conta corrente de entidade financeira oficial e as despesas
decorrentes da apl icação de trais recursos deverão,
preferencialmente, ser executadas em cheques nominais aos
beneficiários.

Parágrafo único: A execução em moeda corrente só será
permitida mediante justificativa plausível e em situações
excepcionais.

Art. 14 - As entidades subvencionadas poderão emitir uma
única ordem de pagamento(cheque) para pagamento de diversas
despesas com o mesmo credor, como uma forma de economicidade
processual.

CAPÍTULO IV
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

Art. 15 - À Secretaria Municipal de Controle Interno, serão
encaminhadas as prestações de contas dos recursos recebidos a
título de subvenção por recurso próprio, em conformidade à
Deliberação TCE/RJ, N° 200/1996 e a título de subvenção por recurso
federal, de acordo com o previsto nas cláusulas do convênio firmado
entre a Instituição e a PMV.

Art. 16  - A apresentação das prestações de contas deverá
conter os  elementos descritos nos ANEXOS II, III e IV.

Parágrafo único:  As prestações de contas serão
encaminhadas à Secretaria de Controle Interno em até 120 (cento e
vinte) dias após o recebimento dos recursos subvencionados, ou
dentro dos prazos estabelecidos em termo aditivo pactuado pelas
partes.

Art. 17 - As prestações de contas não poderão ser
encaminhadas após o dia 20 de dezembro de cada ano, sob pena
de ser a entidade considerada em alcance e em débito para com a
Administração Pública.
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Art. 18  - As despesas serão comprovadas mediante
documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas,
notas fiscais e quaisquer outros comprovantes serem emitidos em
nome da entidade prestadora do serviço, devidamente identificados
com o CNPJ da entidade subvencionada.

§ 1° – As notas fiscais e os recibos de pagamentos de
despesas não poderão conter emendas e /ou rasuras, devendo ser
declarada a realização do serviço ou atestado o recebimento do
material no verso ou abaixo dos mesmos.

§ 2° – A atestação das notas fiscais e/ou recibos serão
procedidas por 02 (dois) funcionários da entidade subvencionada
(não prevalecendo a assinatura daquele que realizou a respectiva
despesa), devidamente identificados por meio do registro geral e/ou
CPF.

Art. 19  - Os recursos subvencionados não aplicados na
execução conveniada pelas partes, ou aplicados de forma indevida,
serão devolvidos aos cofres municipais, devendo a guia de
recolhimento (comprovante de depósito) ser anexada à prestação
de contas em questão.

Art. 20  - Os recursos não aplicados, ou aplicados
indevidamente, e não devolvidos ao Erário Municipal, deixará a
entidade em débito para com a Administração Pública Municipal,
sendo considerada em alcance até a efetivação da devolução dos
saldos remanescentes.

Art. 21  - As prestações de contas serão encaminhadas à
Secretaria de Controle Interno, que irá elaborar parecer conclusivo
até 30 (trinta) dias após seu recebimento.

Art. 22  - Após parecer do Controle Interno, o processo de
prestação de contas será encaminhado para a Secretaria de Fazenda
que irá propor as medidas saneadoras do processo, se necessárias,
sugerindo ao Prefeito a aprovação ou rejeição das contas
apresentadas.

§ 1° - O Departamento de Contabilidade da Prefeitura
examinará, formalmente, a prestação de contas e, constatando a
sua legalidade, enviará ao Prefeito, que deverá efetuar o devido
registro da aprovação da prestação de contas, fazendo constar do
processo, declaração expressa de que os recursos transferidos
tiveram boa e regular aplicação.

§ 2° - A aprovação das contas pelo Prefeito deverá ser
publicada no Boletim Oficial do Município ou em Jornal de circulação
regional.

Art. 23  - Se as contas forem consideradas irregulares, será
imposta multa à entidade subvencionada no valor da subvenção
liberada acrescido de juros e atualização monetária.

§ 1° - Na hipótese de a prestação de contas não ser aprovada,
e exauridas todas as providências cabíveis, o Chefe do Executivo
Municipal encaminhará o respectivo processo à Secretaria Municipal
de Controle Interno, para instauração da Tomada de Contas, após
as providências exigidas para a situação, efetuando os registros de
sua competência.

§ 2° - A Secretaria Municipal de Controle Interno examinará,

formalmente, a prestação de contas e, constatando irregularidades
procederá a instauração da Tomada de Contas, após as providências
exigidas para a situação, efetuando os registros de sua competência.

§ 3° -  Após a providência aludida no parágrafo anterior, a
Secretaria Municipal de Controle Interno, fará os exames de auditoria
previstos na legislação em vigor e providências subsequentes, no
processo de Tomada de Contas.

Art. 24  - As decisões administrativas serão comunicadas à
entidade subvencionada, com o intuito de garantir o direito ao
contraditório e ampla defesa, principalmente quando necessitar de
medida saneadora.

Art. 25  - As multas aplicadas às entidades que tiverem suas
contas consideradas irregulares deverão ser recolhidas aos cofres
do Município no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição em
dívida ativa.

§ 1° – Após a publicação contida no artigo 22, parágrafo 2° e
no disposto referenciado no artigo 24, serão enviados cópias destas
prestações de contas à Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo
56, primeira parte da Lei Orgânica do Município de Valença.

§ 2° – A Secretaria Municipal de Controle Interno deverá
encaminhar cópias das prestações de contas à Câmara Municipal,
bimestralmente, conforme essas prestações forem analisadas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26  - Este Manual deverá ser observado pela Secretaria
Municipal de Controle Interno, pela Procuradoria Geral do Município
e pelo Departamento de Contabilidade do Município.

Art. 27  - O Manual poderá sofrer alterações a qualquer
momento, com base na conveniência e oportunidade, assim como,
quando da modificação de legislação pertinente.

Art. 28  - Este Manual entra em vigor quando da   publicação
de Instrução Normativa que o instituir.

LEGISLAÇÕES UTILIZADAS:

 Lei Federal nº. 4.320/64
 Lei Orgânica do TCE/RJ (Cap. I, art. 7°)
 Deliberação TCE/RJ N° 200/1996
 Lei Complementar nº. 2532/2010

ANEXO I
DA CONCESSÃO

1- IMPEDIMENTO DA CONCESSÃO À SUBVENÇÕES SOCIAIS:
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2- DOCUMENTOS INSTRUÍDOS NO PEDIDO DE CONCESSÃO: ANEXO II
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

ELEMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

ANEXO III
QUADRO D (Modelo I)
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ANEXO IV
MAPA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (Modelo II)
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Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI
Publicação de Processos

Julgamentos:
Dia 22/06/2016

Processos Deferidos:

10550/2016
10642/2016
11479/2016
11081/2016
11083/2016
11218/2016

Processos Indeferidos:

10763/2016
10508/2016
11380/2016

Ayane Cesar de Oliveira Ferreira
Presidente da JAPI de Valença

‘Mat. 209.511

Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI
Publicação de Processos

Julgamentos:
Dia 17/08/2016

Processos Deferidos:

13562/2016
13563/2016
12906/2016
13958/2016
14288/2016
15414/2016
14229/2016
14099/2016

Processos Indeferidos:

14745/2016
14809/2016
14837/2016
14837/2016
13767/2016
12587/2016
14001/2016

Ayane Cesar de Oliveira Ferreira
Presidente da JAPI de Valença

‘Mat. 209.511

Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI
Publicação de Processos

Julgamentos:
Dia 26/08/2016
Dia 30/08/2016

Processos Deferidos:

155462016
15605/2016
15728/2016
15629/2016
15996/2016
16073/2016
16070/2016
16113/2016
16318/2016

Ayane Cesar de Oliveira Ferreira
Presidente da JAPI de Valença

‘Mat. 209.511

Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI
Publicação de Processos

Julgamentos:
Dia 20/10/2016

Processos Deferidos:

19603/2016
19373/2016
19378/2016
19376/2016
18407/2016
18169/2016

Ayane Cesar de Oliveira Ferreira
Presidente da JAPI de Valença

‘Mat. 209.511

Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI
Publicação de Processos

Julgamentos:
Dia 05/12/2016
Dia 29/12/2016

Processos Deferidos:

21403/2016
21702/2016
22120/2016
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Processos Indeferidos:

20667/2016
20670/2016
22072/2016
22073/2016

Ayane Cesar de Oliveira Ferreira
Presidente da JAPI de Valença

‘Mat. 209.511

Atos do Poder Legislativo

                         P O R T A R I A N.º  035/2016

GENARO EURICO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS,

R E S O L V E

EXONERAR a partir  de 31 de dezembro de 2016,  os Assessores
Parlamentares – adiante relacionados, cujos cargos e respectivas
simbologias a cada um estão devidamente atribuídas:

Assessor Parlamentar – CC- AP.

Publique-se, registre - se e arquive-se.

Gabinete da Presidência,  31 de dezembro de 2016.

GENARO EURICO ROCHA
Presidente

DECRETO  Nº. 115, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

“Dispõe sobre o cancelamento das Auditorias programadas
no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o ano de
2016 que ainda não foram iniciadas e/ou as já iniciadas,
porém não concluídas, e dá outras providências correlatas.”

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 57 e incisos; 69, inciso VI da Lei Orgânica do
Município de Valença e,

Considerando às exigências contidas no artigo 31 da
Constituição Federal, bem como ao disposto no Plano de Ação
determinado pelo TCE/RJ;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam canceladas as Auditorias programadas no
Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o ano de 2016 que
ainda não foram iniciadas e/ou as já iniciadas, porém não
concluídas, de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Controle Interno de Valença, tendo em vista a falta de estrutura
de pessoal devido ao corte de gastos para fins de término do
mandato da atual gestão.

Art. 2º - As auditorias não realizadas/concluídas no exercício
de 2016 entrarão automaticamente no Plano Anual de Auditoria
Interna para o exercício de 2017, a ser decretado.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de dezembro de 2016.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA
PREFEITO
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P O R T  A  R  I  A  nº. 036/2016

GENARO EURICO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS,

R E S O L V E:

EXONERAR, a partir  de 31 de dezembro de 2016 do  cargo
de  Assessor da Mesa Diretora símbolo CC-AM IV,   o senhor JORGE
LEITE DA CRUZ, brasileiro,  solteiro, inscrito na Receita Federal
com o nº. 613.406.777-68 .

Registre, publique-se e cumpra-se.

Valença,  31 de dezembro de 2016.

GENARO EURICO ROCHA
Presidente

P  O  R T  A  R  I  A  nº. 037/2016

SALVADOR DE SOUZA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS,

R E S O L V E:

EXONERAR a partir desta data, do cargo de Procurador
Jurídico o senhor  JOÃO CESAR SANTOS PASCHOAL DA SILVA,
brasileiro, solteiro, advogado OAB 43408, inscrito na Receita Federal
com o nº. 394.088.257-72, símbolo  CC- I.

Registre, publique-se e cumpra-se.

Valença,  31 de  dezembro de 2016.

GENARO EURICO ROCHA
Presidente

P  O  R T  A  R  I  A  nº. 038/2016

GENARO EURICO ROCHA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS,

R E S O L V E:

EXONERAR, a partir desta data, do cargo de Secretário Geral
da Câmara Municipal de Valença símbolo, CC-I, o senhor  MARCOS
ALVES AVILA, brasileiro, advogado, OAB 168942,    inscrito na
Receita Federal com o nº. 055.278.557-10 .

Registre, publique-se e cumpra-se

Valença, 31 de dezembro de 2016.

GENARO EURICO ROCHA
Presidente

P O R T A R I A N.º 039/2015

GENARO EURICO ROCHA PRESISENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS

R E S O L V E:

EXONERAR A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DE
2016, a senhora DAIANE RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteira,
portadora da cédula de identidade nº. 21.071.218-8, DETRAN,
inscrita na Receita Federal com o nº. 105.960.337-37, do cargo de
Assistente de  Administração – símbolo CC-ASA.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE

Gabinete da Presidência,  31 de  dezembro de  2016

GENARO EURICO ROCHA
PRESIDENTE
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