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SECRETARIAS MUNICIPAIS

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior
E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
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E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248
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E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686
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Geraldo da Silva Leite
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Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
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José Geraldo Barbosa Chaves
E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4303
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1442
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ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
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ECONÔMICO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Raphael Jannuzzi, N º120, 1º
andar - Centro

FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza
E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
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Roseli da Silva Moreira
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E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
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Rômulo Milagres Ribeiro
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Telefone: (24) 2452-4698
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Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

CULTURA E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail:contatosectur@gmail.com
Telefone: (24) 2452-3855
Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida
E-mail: educacao@valenca.rj.gov.br
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PODER LEGISLATIVO

PREVI-VALENÇA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676 - Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela
E-mail:
Telefone:(24) 2453-5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

PRESIDENTE
Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva

1° SECRETÁRIO
David Barbosa Nogueira

Página 2

VICE-PRESIDENTE
Aloysio Saulo Maria Infante de Jesus
Breves Beiler
2° SECRETÁRIO
Pedro Paulo Magalhães Graça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000
Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696
E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br
www.valenca.rj.gov.br

Edição 895 - 21/09/2017

Boletim Oficial

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
CONCESSÃO DE LICENÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA torna público que
concedeu a Licença Ambiental Simplificada - LAS n° 005/2017 à
E. Ferreira de Oliveira ME, CNPJ 04.017.722/0001-00, dia 20/09/
2017, para fabricação de linguiça e derivados de carne, situada à
Estrada Valença x Pentagna nº2302–A, Bairro João Bonito,
Valença RJ (Processo nº 13147/2017)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 016/2017/FMS
Processo Administrativo nº: 13447/2017FMS
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a Assistência
Farmacêutica
Tipo de licitação: menor preço por item
Local para retirada do edital: Prefeitura Municipal de Valença Setor de Compras Secretaria de Saúde situado à Rua Dr.
Figueiredo 2º Piso, nº 320 Centro,ou através do e-mail
smscompras@yahoo.com.br
Informações: (24) 2438-5300
Horário: 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas
Data e hora da abertura da licitação: 05 de outubro de 2017 às
10:00 (dez) horas
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado
mediante a entrega de 01(um) pacote de papel A4 com 500 fls e
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ ou no site da PMV.
Aline de Oliveira
Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 037/2017/PMV
Processo Administrativo nº: 13.614/2017/ PMV
Objeto: Contratação de empresas especializadas na prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos
automotivos oficiais pertencentes à f rota das Secretarias
(Administração, Agricultura, Meio Ambiente, Assistência Social,
Educação, Serviços Públicos, Fazenda, Gabinete, Guarda
Municipal, Subprefeitura de Juparanã, Procuradoria Jurídica, Obras,
Subprefeitura de Santa Isabel) da Prefeitura Municipal de Valença
Tipo de licitação: menor preço global por lote
Local para retirada do edital: Prefeitura Municipal de Valença Setor de Compras Secretaria de Saúde situado à Rua Dr.
Figueiredo 2º Piso, nº 320 Centro,ou através do e-mail
smscompras@yahoo.com.br
Informações: (24) 2453-2792
Horário: 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas
Data e hora da abertura da licitação: 04 de outubro de 2017 às
10:00 (dez) horas
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado mediante
a entrega de 01(um) pacote de papel A4 com 500 fls e apresentação de
carimbo da empresa com CNPJ ou pelo SITE da Prefeitura.
Aline de Oliveira
Pregoeira
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Processo Administrativo nº : 9667/2017
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS: 013/2017
Objeto: Aquisição de pneus destinados aos veículos da frota da Secretaria
de Saúde
Considerando o procedimento ora realizado pela Comissão de
Licitação do Fundo Municipal de Saúde.
Considerando, a regularidade das propostas e demais atos.
Considerando, finalmente, o parecer da referida Comissão, da
Inspetoria de Controle Interno e da Procuradoria Jurídica do Município
HOM OLOGO o processo licitatório, aprovando a indicação feita,
determinando em conseqüência adjudicação as firmas: Global VR
Serviço e Comercio Ltda ME CNPJ 27.946.464/0001-41,Villar Guimarães
Comercio de Pneus Ltda-EPP CNPJ: 10.753.691/0001-58, Lopes e Mello
Comercio e Serviço Ltda-ME CNPJ 19.566.921/0001-44, Silveira MP
Comercio e Serviço Ltda CNPJ 14.935.828/0001-46, Mundial Pneus
Itaberá Eirelli – EPP CNPJ 26.192.837/0001-73, Auto Truck Pneus, Peças,
Acessórios e Serviços Ltda C NPJ 19.507.906/0001-25, JM G
Representações, Comercio e Serviços Eireli ME CNPJ 15.799.068/000150 e Ativa Licitações e Empreendimentos Comerciais Ltda CNPJ
27.748.454/0001-00 0 diante do fato de que foi a melhor proposta
apresentada e que atendeu ao interesse público e as normas da Lei nº
8.666/93, publicada no D.O.U. de 06/07/94 e alterações posteriores.
D etermino, outrossim, a adoção das providências
complementares, tudo de acordo com o já aludido diploma legal.
Valença, 19 de setembro de 2017
Soraia Furtado da Graça
Secretaria Municipal de Saúde de Valença
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017
Processo Administrativo nº: 11.077/2017
Objeto: Aquisição de uniformes destinados a Guarda Municipal.
Tipo de licitação: Menor preço global.
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 04 de outubro de
2017, às 09:00 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
-Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação de
carimbo da empresa com CNPJ.
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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PORTARIA PMV, Nº. 646, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017
Processo Administrativo nº: 12.199/2017
Objeto: Aquisição de produtos diversos (mobiliário escolar,
colchonete, sofá e bebedouro), destinados a Creche Municipal
Soldado Militar Fabiana Aparecida de Souza, situada no bairro
Vadinho Fonseca, no Distrito Sede do Município de Valença-RJ Secretaria Municipal de Educação.
Tipo de licitação: Menor preço, por lote.
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 09 de outubro de 2017,
às 09:00 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
-Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação de
carimbo da empresa com CNPJ.
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, 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,
Considerando o Decreto Municipal nº. 184, de 23 de Dezembro de
2015, que “Aprova a Instrução Normativa SMCI Nº. 007/2015, da Secretaria
Municipal de Controle Interno de Valença, e dá outras providências”;
Considerando os termos do processo administrativo nº. 19892/2017;
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir, a partir desta data, a Comissão de Vistoria e
Baixa, destinada a realizar a baixa dos bens patrimoniais em decorrência
do desgaste por uso, acidente ou extravio, doação e alienação, nos
termos do item 15 do Manual de Procedimentos Patrimoniais, Instrução
Normativa SMCI Nº. 007/2015, Decreto nº. 184/2015.
Art. 2º - A Comissão de que trata o artigo 1º, será composta pelos
seguintes servidores:
-

- Hadylamar do Nascimento Raymundo, matrícula nº. 102.024;
Alexandre da Silva Gonçalves, matrícula nº. 122.483;
José Maria Ferreira de Barros, matrícula nº. 122.483;
Marianne Elena da Silva, matrícula nº. 140.180;
Anthero de Oliveira Benedicto, matrícula nº. 7.587.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017
PORTARIA PMV, Nº. 656, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.
Processo Administrativo nº: 10.532/2017
Objeto: Aquisição de refrigeradores destinados as creches
municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Tipo de licitação: Menor preço.
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 11 de outubro de 2017,
às 09:00 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
-Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação de
carimbo da empresa com CNPJ.
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, 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,
Considerando a indicação f eita através do processo
administrativo nº. 22075/17;
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor SERGIO
ANTÔNIO LARCHER PINTO CREA/RJ 1989.1.05656, matricula n°
019542/PMV, para atuar como fiscal de contrato referente ao processo
administrativo licitatório de nº 19.166/2017 (Para execução de piso
alambrado e cobertura na Quadra Poliesportiva, localizada na Rua
Benjamin Ielpo, em Parapeúna, 5° Distrito de Valença/RJ e o seu
substituto o servidor MARCOS AUGUSTO ROMEIRO PIRES CREA/RJ
N° 1993.104070, matricula n° 140.295/PMV.
Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer natureza
para as servidores ora designados.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 70, DE 07 DE JULHO DE 2017.

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 546/2017
PROCESSO Nº: 18778/2016
PERM ITENTE: LUIZ FER NANDO FURTADO D A GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-68
E ID. N°. 05414271-6 IFP.
PERMISSIONÁRIA: JOVINA XEREM DOS SANTOS, PORTADOR
DO CPF Nº. 835.138.687-15 E ID Nº. 05.612.447-2.
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 018 DA PARTE
INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA
CORONEL BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.
DATA: 07/07/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 582/2017
PROCESSO Nº: 19173/2016
PERM ITENTE: LUIZ FER NANDO FURTADO D A GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.67768 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outr as providências
correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 105 da Lei Orgânica do Município, o qual
permite o uso, mediante permissão ou concessão, de bens municipais,
a título precário e por tempo determinado ou indeterminado, conforme o
interesse público o exigir;
CONSIDERANDO que a permissão de uso poderá incidir sobre
qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do Prefeito,
através de decreto;
CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público em atender a
população valenciana, movimentando o comércio do Município de Valença;
CONSIDERANDO que se trata de permissão de uso precária,
revogável a qualquer momento e focada exclusivamente no interesse
público, a qual eleva o Mercado Municipal como um elemento de
dinamização econômica e social do Município;
CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos nº.
0019374/2016;
DECRETA

PERM ISSION ÁR IO: GLAUC YA R IBEIRO QUINTAN ILHA,
PORTADOR DO CPF Nº. 107.918.087-77 E ID Nº. 020672288-6
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 038 DA PARTE
INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA
CORONEL BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.
DATA: 07/07/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de MARCIANO ANTONIO DE SOUZA LIMA, portador (a) do CPF
nº116.279.717-77 e ID nº. 22097433-1, do Box nº. 67, da parte interna,
do Mercado Municipal de Valença, localizado na Rua Coronel Benjamim
Guimarães nº. 195, nesta cidade.
Parágrafo único: A permissão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de Termo respectivo, tendo como atividade principal
o comércio e/ou prestação de serviços.
Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 583/2017
PROCESSO Nº: 19374/2016
PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.67768 E ID. N°. 05414271-6 IFP.
PERMISSIONÁRIO: MARCIANO ANTONIO DE SOUZA LIMA,
PORTADOR DO CPF Nº. 116.279.717-77 E ID Nº.22.097.433-1.
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 067 DA PARTE
INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA
CORONEL BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.
DATA: 07/07/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL
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I – que a conservação e manutenção do espaço Box fiquem a cargo
exclusivo do permissionário;
II – que o imóvel ora permitido não tenha sua finalidade desvirtuada;
III – que todas as edificações e benfeitorias que o permissionário (a)
executar no imóvel ora permitido a ele ficarão incorporadas, sem qualquer
direito a indenização ou reposição durante ou no final da vigência da
presente permissão;
IV – que esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da data de celebração do contrato;
V – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá
ser devolvido à Municipalidade nas mesmas condições que recebeu,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VI – que a prorrogação de que trata o inciso anterior há de ser requerida
pelo permissionário (a), através de processo administrativo, no ano
anterior àquele em que se findar a permissão e será feita, com ou sem
modificações em suas cláusulas e condições, por iguais períodos,
respeitadas as disposições deste Decreto;
VII – que a permissão de uso de que trata este Decreto é feita intuitu
personae e em consequência disto, o permissionário (a) não poderá
ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a
nenhuma pessoa natural ou jurídica;
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Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.
Art. 4º - A presente permissão de uso do Box, a título precário,
poderá ser cancelada a qualquer momento por interesse público relevante
e/ou por descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto
pelo permissionário (a), retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for.
Par ágrafo único: Em caso de descumprimento das condições
estabelecidas neste Decreto, o permissionário será notificado para
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.
Art. 5º - Fica estabelecido o valor correspondente a 0,2000 do
valor da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença por metro quadrado ao
permissionário (a), 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. 6º - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxas de luz,
água, telefone, etc.., que venha utilizar na sua atividade.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 07 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 74, DE 07 DE JULHO DE 2017.
“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outr as providências
correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 105 da Lei Orgânica do Município, o qual
permite o uso, mediante permissão ou concessão, de bens municipais,
a título precário e por tempo determinado ou indeterminado, conforme o
interesse público o exigir;
CONSIDERANDO que a permissão de uso poderá incidir sobre
qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do Prefeito,
através de decreto;
CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público em atender
a população valenciana, movimentando o comércio do Município de
Valença;
CONSIDERANDO que se trata de permissão de uso precária,
revogável a qualquer momento e focada exclusivamente no interesse
público, a qual eleva o Mercado Municipal como um elemento de
dinamização econômica e social do Município;
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Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de GLAU CYA RIBEIRO QU INTANILHA, portador (a) do CPF nº.
107.918.087-77 e ID nº. 020.627.288-6, do Box nº. 38, da parte interna,
do Mercado Municipal de Valença, localizado na Rua Coronel Benjamim
Guimarães nº. 195, nesta cidade.
Parágrafo único: A permissão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de Termo respectivo, tendo como atividade principal
o comércio e/ou prestação de serviços.
Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:
I – que a conservação e manutenção do espaço Box fiquem a cargo
exclusivo do permissionário;
II – que o imóvel ora permitido não tenha sua finalidade desvirtuada;
III – que todas as edificações e benfeitorias que o permissionário (a)
executar no imóvel ora permitido a ele ficarão incorporadas, sem qualquer
direito a indenização ou reposição durante ou no final da vigência da
presente permissão;
IV – que esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da data de celebração do contrato;
V – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá
ser devolvido à Municipalidade nas mesmas condições que recebeu,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VI – que a prorrogação de que trata o inciso anterior há de ser requerida
pelo permissionário (a), através de processo administrativo, no ano
anterior àquele em que se findar a permissão e será feita, com ou sem
modificações em suas cláusulas e condições, por iguais períodos,
respeitadas as disposições deste Decreto;
VII – que a permissão de uso de que trata este Decreto é feita intuitu
personae e em consequência disto, o permissionário (a) não poderá
ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a
nenhuma pessoa natural ou jurídica;
Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.
Art. 4º - A presente permissão de uso do Box, a título precário,
poderá ser cancelada a qualquer momento por interesse público relevante
e/ou por descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto
pelo permissionário (a), retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for.
Par ágrafo único: Em caso de descumprimento das condições
estabelecidas neste Decreto, o permissionário será notificado para
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.
Art. 5º - Fica estabelecido o valor correspondente a 0,2000 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. 6º - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxas de luz,
água, telefone, etc.., que venha utilizar na sua atividade.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos nº.
0019173/2016;

Gabinete do Prefeito, 07 de julho de 2017.

DECRETA

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 86, DE 07 DE JULHO DE 2017.
“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outr as providências
correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 105 da Lei Orgânica do Município, o qual
permite o uso, mediante permissão ou concessão, de bens municipais,
a título precário e por tempo determinado ou indeterminado, conforme o
interesse público o exigir;
CONSIDERANDO que a permissão de uso poderá incidir sobre
qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do Prefeito,
através de decreto;
CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público em atender
a população valenciana, movimentando o comércio do Município de
Valença;
CONSIDERANDO que se trata de permissão de uso precária,
revogável a qualquer momento e focada exclusivamente no interesse
público, a qual eleva o Mercado Municipal como um elemento de
dinamização econômica e social do Município;
CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos nº.
0018778/16;
DECRETA
Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de JOVINA XEREM DOS SANTOS, portador (a) do CPF nº. 835.138.68715 e ID nº.05.612.447-2, do Box nº. 18, da parte interna, do Mercado
Municipal de Valença, localizado na Rua Coronel Benjamim Guimarães
nº. 195, nesta cidade.
Parágrafo único: A permissão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de Termo respectivo, tendo como atividade principal
o comércio e/ou prestação de serviços.
Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:
I – que a conservação e manutenção do espaço Box fiquem a cargo
exclusivo do permissionário;
II – que o imóvel ora permitido não tenha sua finalidade desvirtuada;
III – que todas as edificações e benfeitorias que o permissionário (a)
executar no imóvel ora permitido a ele ficarão incorporadas, sem qualquer
direito a indenização ou reposição durante ou no final da vigência da
presente permissão;
IV – que esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da data de celebração do contrato;
V – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá
ser devolvido à Municipalidade nas mesmas condições que recebeu,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VI – que a prorrogação de que trata o inciso anterior há de ser requerida
pelo permissionário (a), através de processo administrativo, no ano
anterior àquele em que se findar a permissão e será feita, com ou sem
modificações em suas cláusulas e condições, por iguais períodos,
respeitadas as disposições deste Decreto;
VII – que a permissão de uso de que trata este Decreto é feita intuitu
personae e em consequência disto, o permissionário (a) não poderá
ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a
nenhuma pessoa natural ou jurídica;
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Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.
Art. 4º - A presente permissão de uso do Box, a título precário,
poderá ser cancelada a qualquer momento por interesse público relevante
e/ou por descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto
pelo permissionário (a), retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for.
Par ágrafo único: Em caso de descumprimento das condições
estabelecidas neste Decreto, o permissionário (a) será notificado para
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.
Art. 5º - Fica estabelecido o valor correspondente a 0,2000 do
valor da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença por metro quadrado ao
permissionário (a), 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. 6º - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxas de luz,
água, telefone, etc.., que venha utilizar na sua atividade.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 07 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 003/2017- INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO, ESTUDOS, AÇÕES E
IMPLEMENTAÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA CURUMIM.
DO OBJETO:
O presente instrumento tem por objeto programas e ações de
proteção social especial de média e alta complexidade na área
de atenção a criança e ao adolescente em situação de riso social
e/ou pessoal e prevenção de álcool e outras drogas, priorizando
o atendimento para crianças e adolescentes reinseridos no
contexto familiar e/ou encaminhadas pelos Centros de Referência
Especializado de Assistência Social, na modalidade de
convivência dia, em consonância com o Plano de Trabalho que
integra este Termo.
DO VALOR DAS DESPESAS:
Para execução do objeto deste TER MO DE FOM ENTO, o
MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ, repassará ao INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, ESTUDOS, AÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES
SOCIAIS - PR OGRAMA CURUMIM - a importância de R$
60.000,00 (Sessenta mil reais) divido em parcelas mensais.
DO PRAZO DE DURAÇÃO:
O presente Termo entrará em vigor na data de sua assinatura,
com término em 31/12/2017.
Valença, 11 de setembro de 2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL
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