
Página 1Edição 905 - 01/11/2017

Prefeitura Municipal
de Valença-RJBoletim Oficial

Edição Nº 905 de 01 de novembro de 2017

De 3 a 5 de novembro, acontecerá a 10ª edição do CineMúsica, festival cinematográfico
brasileiro dedicado ao universo do som. Com programação inteiramente gratuita, o evento sediado
no Distrito de Conservatória, homenageará a Presença Feminina na Música Brasileira.

Dentro da temática, o evento oferecerá obras como Clara Estrela (2017), de Susanna Lira,
sobre Clara Nunes, My Name is Now, Elza Soares (2017), de Elizabete Martins Campos, Ilú Obá
de Min: Homenagem à Elza Soares, a Pérola Negra (2017), de Beto Brant (2017), O Vento lá
Fora (2017), de Marcio Debellian, com Maria Bethânia e Cleonice Berardinelli, e Cássia (2017),
de Paulo Henrique Fontenelle.
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PODER EXECUTIVO

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA

CHEFE DE GABINETE
-

E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)  2452-1248

PROCURADORIA GERAL
Márcio Roncalli de Almeida Petrillo

E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)  2453-2696 - ramal 218

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-

E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:
Telefone: (24) 2471-5961

Maurício Coelho Macedo

 Santa Isabel:
Telefone: (24) 2457-1201
Geraldo da Silva Leite

Pentagna:
Telefone: (24) 2453-8971

Alzinete Fátima Silva de Souza

 Parapeúna:
Telefone: (24) 2453-9138

-

Conservatória:
Telefone: (24) 2438-1188
Vitor Emanuel do Couto

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro,

676 - Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva

E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

 ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes

E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida

E-mail: educacao@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-7402 / 2458-4866

Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
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

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
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

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira

E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 184 - Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro

E-mail:esportelaze@rvalenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4698

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

CULTURA E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior

E-mail:contatosectur@gmail.com
Telefone: (24) 2452-3855

Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça

E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PRESIDENTE
Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva

VICE-PRESIDENTE
Aloysio Saulo Maria Infante de Jesus

 Breves Beiler

1° SECRETÁRIO
David Barbosa Nogueira

2° SECRETÁRIO
Pedro Paulo Magalhães Graça

PREVI-VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela

Telefone:(24) 2453-5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

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

UFIVA - R$ 68,77
de acordo com o Decreto

86/2016 de 26/10/2016 publi-
cado no Boletim Oficial

edição 808 de 03/11/2016.

UFIR - R$ 3,1999
de acordo com a Resolução

SEFAZ Nº 1048 de 26/12/2016
publicada no DOE em

28/12/2016
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HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº :  13447/2017

Pregão Presencial p/ Registro de Preços nº 016/2017/FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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 HOMOLOGO o processo licitatório, aprovando a
indicação feita, determinando em conseqüência adjudicação a(s)
firma(s) Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
inscrita no C.N.P.J. nº 36.325.157/0001-34, Kasa Med Distribuidora
de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda inscrita no C.N.P.J
nº 10.438.280/0001-78, Disk Med Padua Distribuidora de
Medicamentos Ltda inscrita no C.N.P.J nº 04.216.957/0001-20,
Guerbet Produtos Radiologicos Ltda inscrita no C.N.P.J nº
42.180.406/0001-43 e TS Farma Distribuidora Eireli-EPP inscrita
no C.N.P.J nº 21.189.554/0001-59, no valor global de R$ 398.357,00
(TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E
CINQUENTA E SETE REAIS) 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.

Determino, outrossim, a adoção das providências complementares,
tudo de acordo com o já aludido diploma legal.

Valença, 25 de outubro de 2017

Soraia Furtado da Graça

Secretaria Municipal de Saúde de Valença

HOMOLOGAÇÃO

Homologo nos termos do Processo nº 15024/2017 o parecer da
Comissão de Qualificação de Organização Social, para o
DEFERIMENTO E O INDEFERIMENTO a qualificação das entidades
abaixo descriminadas, como Organização Social no âmbito do
Município de Valença RJ, nos termos do processo em destaque.

DEFERIDAS:
- SANAR- CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICAS
 CNPJ Nº 05.855.007/0001-09

- CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
CNPJ Nº 08.560.973/0001-97

- ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HUMANIZADA – ASH
CNPJ Nº 03.821.474/0001-93

- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
– INSAUDE
CNPJ Nº 44.563.716/0001-72

INDEFERIDAS:
- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPIRITA MAHATNA GANDHI
CNPJ Nº 47.078.019/0002-03

- INSTITUTO LAGOS
CNPJ Nº 10.962.062/0001-38

- INSTITUTO REALIZANDO O FUTURO/ILF
CNPJ Nº 13.164.086/0001-30

Valença, 31 de outubro de 2017.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 26.343 /2017
Objeto: Aquisição de recarga de vales transporte eletrônicos
(SINDCARD) para atender os funcionários da Prefeitura Municipal
de Valença.
Favorecido: Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de Barra Mansa –SINDPASS.
Valor: R$ 82.987,20 (oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e
sete reais e vinte centavos).
Fundamentação Legal: “Caput” do artigo 25 da Lei Federal 8.666/
93 e suas alterações.

Marco Valério Cardoso Nackly
Comissão Permanente de Licitação

CONCIDADE
 CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE VALENÇA-RJ

Edital de Convocação

O Conselho Municipal da Cidade de Valença – RJ -
ConCidade,  CONVOCA todos os seus membros, para Reunião
Ordinária no dia 6 de novembro do corrente ano, segunda-
feira às 17 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, localizada na Rua Dom André Arcoverde, nº 228 -
Centro, telefone (24) 2452-8638, para continuidade dos trabalhos.
Solicito que na impossibilidade de comparecimento do membro
titular, este justifique sua falta e determine a presença de seu
suplente para comparecimento à reunião.

E convida também toda sociedade civil organizada.

      Valença-RJ, 23 de outubro de 2017.

Mauro Ávila Reis.
Presidente do ConCidade.
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 800/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Classe Móveis e Informática Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.868/2017 (5º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 3.288,50 (três mil, duzentos e oitenta e oito reais e
cinquenta centavos)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 804/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: PS Soluções e Comércio Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.868/2017 (5º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 799/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: S. Jorge C. Monteiro-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.868/2017 (5º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 10.379,00 (dez mil, trezentos e setenta e nove reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 803/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Silveira MP Comércio e Serviços Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.868/2017 (5º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 2.401,90 (dois mil, quatrocentos e um reais e noventa
centavos)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 802/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: JMG Representações, Comércio e Serviços-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.868/2017 (5º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 5.444,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 802A/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: R Targino dos Santos Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.868/2017 (5º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 3.463,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 801/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: ARA Store Comércio e Serviços Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.868/2017 (5º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 811/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: ARA Store Comércio e Serviços Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 024/2017
Processo Primitivo nº: 10.185/2017
Processo Administrativo nº: 23.705/2017 (1º Pedido - ARP nº 015/2017)
Objeto: Aquisição de materiais diversos (expediente, limpeza,
etc.), destinados ao estoque do Almoxarifado Municipal -
Secretaria Municipal de Administração.
Valor: R$ 18.870,50 (dezoito mil, oitocentos e setenta reais e
cinquenta centavos).
Recursos: Município
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 834/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: J. R. O. Silva Produção e Organização e Sonorização
de Eventos-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 015/2017
Processo Primitivo nº: 4.892/2017
Processo Administrativo nº: 24.675/2017 (5º Pedido - ARP nº 007/2017)
Objeto: Prestação de serviços de sonorização de pequeno porte para
eventos com duração de até 4 horas, destinado a atender o evento
“4ª. Etapa Circuito VTR de Corrida de Rua”, no dia 15 de outubro de
2017, em Conservatória - 6º Distrito do Município de Valença-RJ.
Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 837/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: J. R. O. Silva Produção e Organização e Sonorização
de Eventos-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 015/2017
Processo Primitivo nº: 4.892/2017
Processo Administrativo nº: 24.677/2017 (6º Pedido - ARP nº 007/2017)
Objeto: Prestação de serviços de sonorização de pequeno porte
para eventos com duração de até 4 horas, destinado a atender o
evento “Copa TV Rio Sul de Dente de Leite de Futsal”, no dia 22
de outubro de 2017, na Quadra do Bairro Jardim Valença, no
Distrito Sede do Município de Valença-RJ.
Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 812/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: R. Targino dos Santos Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.870/2017 (4º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 1.877,50 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e
cinquenta centavos)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 813/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Silveira MP Comércio e Serviços Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.870/2017 (4º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 2.477,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 814/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: PS Soluções e Comércio Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.870/2017 (4º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 815/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Classe Móveis e Informática Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.870/2017 (4º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 315,80 (trezentos e quinze reais e oitenta centavos)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 820/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Mercearia Andrade Pinto Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 19.130/2017 (1º Pedido - ARP nº 013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 136.767,52 (cento e trinta e seis mil, setecentos e
sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Junta Administrativa de Recursos de Infrações
JARI

Julgados em 26/10/2017

Processos Indeferidos:
E-12/065/13815/2017
E-12/065/13814/2017
E-12/065/13813/2017
E-12/065/13860/2017

Ricardo José Nogueira Pereira
Coordenador de Trânsito
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EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 545/2017

PROCESSO Nº: 18752/2016

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-
68 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

PERMISSIONÁRIO: JUDITE DOS SANTOS SILVA DO CPF
Nº.003.127.327-08 E ID Nº. 24.631.641-8.

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 060 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. 551/2017

PROCESSO Nº: 18857/2016

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-
68 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

PERMISSIONÁRIO: ROSANGELA MENEZES SOARES,
PORTADOR DO CPF Nº.  007.669.437-20 E ID Nº. 08.977.565-4
.
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 015 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. 557/2017

PROCESSO Nº: 18944/2016

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-
68 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

PERMISSIONÁRIO: GONÇALO MARTINS DE AVILA, PORTADOR
DO CPF Nº.  249.364.567-72 E ID Nº06.610.125-4.

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 066 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. 567/2017

PROCESSO Nº: 19057/2016

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-
68 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

PERMISSIONÁRIO: ADRIANA NOGUEIRA DE PAULA TAVARES ,
PORTADOR DO CPF Nº. 121.687.727-03 E ID Nº. 22.296.778-8.

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 087 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. 580/2017

PROCESSO Nº: 19166/2016

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-
68 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

PERMISSIONÁRIO: SELMA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA,
PORTADOR DO CPF Nº. 499.293.137-53 E ID Nº. 80944866-1.

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 050 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. 584/2017

PROCESSO Nº: 19503/2016

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-
68 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

PERMISSIONÁRIA: ROCHELANI DE PAIVA VEIGAS,
PORTADOR DO CPF Nº. 017.999.437-98 E ID Nº.11.763.047-5.

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 025 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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EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 786/2017

PROCESSO Nº: 18953/2017

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-
68 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

PERMISSIONÁRIO: WALDIR DA ROSA GARCIA FILHO,
PORTADOR DO CPF Nº..781.600.657-87 E ID Nº. 06.610.575-0 .

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº.S. 35 E 37 DA PARTE
INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA
CORONEL BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.

DATA: 04/10/2017

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 616/2017

PROCESSO Nº: 19404/2016

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-
68 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

PERMISSIONÁRIO: JORGE LUIZ RIBEIRO MACHADO,
PORTADOR DO CPF Nº. 764.105.957-00 E ID Nº. 06.346.319-4.

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 08 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 DE PUNIÇÃO

I - Punir disciplinarmente o Guarda Municipal matrícula 134.317
LEANDRO DOS SANTOS, pelos fatos apresentados. Em suas
razões de defesa, não aduziu fatos que justificassem a falta
cometida. Infringiu assim, o Art. 32 § 3º, inc. XXX — recusar-se
obstinadamente a cumprir ordem legal dada por autoridade
competente, com atenuante do Art. 21 inc. I, sem agravantes
do Art. 22, do Regulamento da Guarda Municipal. Fica
Suspensa por 4 (quatro) dias. Ingressa no Regular
Comportamento, de conformidade com Art. 23, inc. II, do
Regulamento da Guarda Municipal.

A — Conforme Art. 247 § 2°, da Lei Complementar n° 28/99, de 28/
09/1999 (Estatuto LC 28), “a autoridade que aplicar a pena de
suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base
de cinquenta (50%) por cento por dia de vencimento, sendo o
servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço”.

Valença-RJ, 29 de setembro de 2017.

Claudecir Souza Caetano
SUBCMT Guarda Municipal

Matrícula: 134.295

EXTRATO DE PUNIÇÃO

I - Punir disciplinarmente o Guarda Municipal matrícula 141.569
BRUNO RICARDO LANINE MORGADO, pelos fatos
apresentados. Em suas razões de defesa, não aduziu fatos que
justificassem ou elucidassem a falta cometida. Infringiu assim, o
Art. 32 § 3°, inc. XXV — ofender com gestos ou palavras, a
moral e bons costumes, com atenuante do Art. 21 inc. I, sem
agravantes do Art. 22, do Regulamento da Guarda Municipal.
Fica Suspenso por 4 (quatro) dias. Ingressa no Regular
Comportamento, de conformidade com Art. 23, inc. II, do
Regulamento da Guarda Municipal.

A — Conforme Art. 247 § 2°, da Lei Complementar n° 28/99, de
28/09/1999 (Estatuto LC 28), “ a autoridade que aplicar a pena de
suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base
de cinquenta (50%) por cento por dia de vencimento, sendo o
servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço”.

Valença-RJ, 27 de setembro de 2017

Paulo Sergio Murat Junior
CMT da Guarda Municipal

Matrícula: 134.430

PORTARIA PMV, Nº. 693, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

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 os termos do processo administrativo nº. 24191/17;

Considerando o disposto no art. 175, VI c/c art. 196 da Lei n°.
28/99 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Valença;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, pelo período compreendido entre 01/10/
2017 até 30/09/2020, Licença sem Vencimento, a Srª. ANA PAULA DOS
SANTOS GUIMARÃES, servidora efetiva no cargo de Guarda Municipal,
matricula n°. 134.163.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2017.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Visite nosso site
www.valenca.rj.gov.br

http://www.valenca.rj.gov.br
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PORTARIA PMV, Nº. 694, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

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 os termos do processo administrativo nº. 21454/2017;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir, a partir desta data, a Comissão Coordenadora
do Processo Seletivo 001/2017 da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, destinada a promover todas as etapas do processo seletivo, que
atenderá ao Programa Esporte e Lazer na Cidade – PELC.

Art. 2º - A Comissão de que trata o art.1º será composta pelos
seguintes servidores:

Presidente: Juliane Maria Souza da Silva, matrícula: 113.573;
Membro: Gisele Cristina de Assis Silva, matrícula: 138.215
Membro: Kelly Cristina Conceição, matrícula 136.336;
Membro: Fabiana Teixeira Ramos, matrícula 142.620;
Membro: Tatiele Aparecida de Oliveira Sauvero, matrícula 142.816

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, 25 de outubro de 2017.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 697, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

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 feita através do processo
administrativo nº. 27587/17;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor CLAUDECIR
SOUZA CAETANO, matrícula nº. 134.295, para atuar como fiscal de
contrato referente ao processo administrativo licitatório de nº. 27345/
2017, destinado a aquisição de veículo para a Guarda Municipal, e como
seu substituto o servidor Willian Antunes Monteiro, matrícula nº. 134.546.

Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer natureza
para os 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, 30 de outubro de 2017.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 90, DE 07 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras 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.
0019503/2016;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de ROCHELANI DE PAIVA VEIGAS, portador (a) do CPF nº. 017.999.437-
98 e ID nº. 11763047-5, do Box nº. 25, 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



Página 9Edição 905 - 01/11/2017

Prefeitura Municipal
de Valença-RJBoletim Oficial

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.

Parágrafo 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. 91, DE 07 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras 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.
0019057/16;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de ADRIANA NOGUEIRA DE PAULA TAVARES, portador (a) do CPF nº.
121.687.727-03 e ID nº. 22.296.778-8, do Box nº. 87, 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.

Parágrafo 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
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DECRETO Nº. 97, DE 07 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras 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.
0018752/2016;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de JUDITE DOS SANTOS SILVA, portador (a) do CPF nº. 003.127.327-
08 e ID nº. 24.631.641-8, do Box nº. 60, 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

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.

Parágrafo 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

ERRATA

Errata para corrigir erro material, no Decreto nº. 105, de 07 de
Julho de 2017, publicado no Boletim Oficial Edição Nº. 902, no dia
19 de Outubro de 2017, página 06. ONDE SE LÊ: box nº. 17, LEIA-SE:
box nº. 09. Desta forma, torna-se necessária sua republicação.

DECRETO Nº. 105, DE 07 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras 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;
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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.
0018462/2016;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorgada de permissão de uso em
favor de Luciene Borges Tavares dos Santos, portadora do CPF nº.
000.155.357-70 e ID nº. 90.777.499-6, do Box nº. 09, 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 a permissionária 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 e 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
pela permissionária, através de processo administrativo,  no ano anterior
àquele em que se f indar 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 não poderá 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
pela permissionária, retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for.

Parágrafo 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 tesoureira 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. 6° - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributarias, sociais e trabalhista e demais taxas de luz,
água, telefone, etc..; que venha utilizar na atividade

Art. 7° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de julho de 2017.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 111, DE 07 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras 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.
0019166/2016;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de SELMA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA, portador (a) do CPF nº.
499.293.137-53 e ID nº. 8094485661 FPRJ, do Box nº. 51, 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;
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DECRETO Nº. 118, DE 07 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras 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;

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.

Parágrafo 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

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.
0019404/2016;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de JORGE LUIZ RIBEIRO MACHADO, portador (a) do CPF nº.
764.105.957-00 e ID nº.06.346.319-4, do Box nº. 08, 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.

Parágrafo 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.
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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. 119, DE 07 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras 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.
0018944/16;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de GONÇALO MARTINS DE ÁVILA, portador (a) do CPF nº. 249.364.567-
72 e ID nº. 06610125-4, do Box nº. 66, 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.

Parágrafo 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

DECRETO Nº. 125, DE 07 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras 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;
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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
nº0018857/16;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de ROSANGELA MENEZES SOARES, portador (a) do CPF nº.
007.669.437-20 e ID nº. 08977565-4 do Box nº. 15, 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.

Parágrafo 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

ERRATA

Errata para corrigir erro material, no Decreto nº. 150, de 31 de
Julho de 2017, publicado no Boletim Oficial Edição Nº. 892, no dia
12 de Setembro de 2017, página 36. ONDE SE LÊ: box nº. 11, LEIA-
SE: box nº. 06. Desta forma, torna-se necessária sua republicação.

DECRETO Nº. 150, DE  31 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras 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
nº0018948/16;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorgada de permissão de uso em
favor de HERLAN LUIZ FIGUEREDO DA COSTA, portador do CPF nº.
047.819.007-71 e ID nº. 09.777.465-7.do Box nº. 06, 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.

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
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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 a permissionária 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 e 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
pela permissionária, através de processo administrativo,  no ano anterior
àquele em que se f indar 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 não poderá 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
pela permissionária, retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for.

Parágrafo 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 correspondido 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, 10% de
multa e 1% de juros de mora ao mês.

Art. 6º - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributaria sócias 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, 31 de julho de 2017.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº.184 , DE 4 DE OUTUBRO DE 2017.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras 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.
0018953/17;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de WALDIR DA ROSA GARCIA FILHO, portador (a) do CPF
nº.781.600.657-87 e ID nº.06.610.575-0, do Box nº. 35 E 37, 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;

ouvidoria@valenca.rj.gov.br
Ouvidoria
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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.

Parágrafo 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) será solidário (a) e 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, 04 de outubro de 2017.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 204, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.

“Altera o art. 2º, do Decreto nº. 161, de 05 de
Agosto de 2011, e dá outras providências.”

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

DECRETA

Art. 1º - Fica alterado o 2º do Decreto nº. 161, de 05 de Agosto de
2011, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - O Conselho Municipal de Transporte Coletivo será
composto pelos servidores abaixo relacionados:

- Andréia Garcia da Silva, matrícula nº. 122.467, presidente
- Claudecir de Souza Caetano, matrícula nº. 134.295, vice-
presidente
- Rafael Marcos Mariano, matrícula nº. 140.635, membro
- Paulo Sérgio Murat Júnior, matrícula nº. 134.430, membro
- Diogo da Silva Ávila, matrícula nº. 104.299, membro”(NR)

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2017.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 205, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Suplementar proveniente
de provável excesso de arrecadação
considerada a tendência do exercício, dando
providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito
e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando o que dispõe
a alínea “d”, do art. 5º, da Lei nº. 2.935, de 14 de Dezembro de 2016;

Considerando os termos do processo administrativo nº. 27209/2017;

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de
R$ 2.402.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dois mil reais), para
atender as despesas assim codificadas:

U.O Identificação do Programa Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação
3.1.90.13.00.00.00 0000 50.000,00

3.3.90.36.99.00.00 0000 5.000,00

02.02
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

04.122.2013.2001 3.1.90.13.00.00.00 0000 25.000,00

3.1.90.13.00.00.00 0000 20.000,00

3.3.90.36.99.00.00 0000 5.000,00

3.1.90.13.00.00.00 0000 70.000,00

3.3.90.39.99.99.00 0000 150.000,00

02.04 Contribuição ao PASEP 28.846.2005.2012 3.3.90.47.00.00.00 0000 150.000,00

3.1.90.13.00.00.00 0000 100.000,00

3.3.90.39.99.99.00 0000 160.000,00

3.3.90.92.00.00.00 0000 25.000,00

3.1.90.13.00.00.00 0000 150.000,00

3.3.90.30.99.00.00 0000 30.000,00

3.3.90.36.99.00.00 0000 15.000,00

02.09
Manutenção e Ampliação 
dos Serviços de Iluminação 
Pública

15.452.2011.2040 3.3.90.39.99.99.00 0000 250.000,00

3.3.90.36.99.00.00 0000 20.000,00

3.3.90.39.99.99.00 0004 200.000,00

02.10
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

04.122.2001.2001 3.1.90.13.00.00.00 0000 50.000,00

3.1.90.11.00.00.00 0000 150.000,00

3.1.90.13.00.00.00 0000 50.000,00

02.11
Manutenção da Assessoria 
de Comunicação Pública 24.131.2015.2052 3.3.90.30.99.00.00 0000 10.000,00

3.1.90.13.00.00.00 0000 15.000,00

3.3.90.39.99.99.00 0000 10.000,00

02.15 Manutenção da Educação 
Física, Desportos e Lazer

27.811.2020.2070 3.1.90.13.00.00.00 0000 15.000,00

04.01
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

08.122.2020.2001 3.1.90.11.00.00.00 0000 300.000,00

04.01
BL – PSB – FNAS 
CRAS/Equipe Volante/SCFV 08.244.2019.1240 3.1.90.11.00.00.00 0017 6.000,00

04.01 GBF-FNAS Bolsa Família 08.244.2019.2066 3.1.90.11.00.00.00 0017 40.000,00

04.01 Proteção Social Básica 08.244.2019.2067 3.1.90.11.00.00.00 0012 6.000,00

3.1.90.11.00.00.00 0000 300.000,00

3.1.90.13.00.00.00 0000 15.000,00

3.3.90.39.99.99.00 0000 10.000,00

TOTAL 2.402.000,00

02.04
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

04.122.2005.2001

12.361.2012.2001
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

02.05

04.122.2010.2001
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

02.01

02.03
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

04.122.2014.2001

04.122.2011.2001
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

02.09

26.782.2011.2046
Manutenção e Ampliação de 
Estradas Municipais

02.09

04.122.2007.2001
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

07.01

04.122.2015.2001
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

02.11

04.122.2003.2001
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria

02.14
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Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de provável excesso de arrecadação
considerada a tendência do exercício, conforme autorizado na alínea
“d”, do art. 5º, da Lei nº. 2.935/2016.

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

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2017.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 206, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Suplementar proveniente
de provável excesso de arrecadação
considerada a tendência do exercício, dando
providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a alínea “d”, do art. 5º, da Lei nº. 2.935, de 14 de Dezembro
de 2016 e;

Considerando os termos do processo administrativo nº. 27656/2017;

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para atender as
despesas assim codificadas:

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

03.01 MAC - PAHI 10.302.2006.2171 3.3.90.39.99.99.00 0016 1.200.000,00

TOTAL 1.200.000,00

Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de provável excesso de arrecadação
considerada a tendência do exercício, conforme autorizado na alínea
“d”, do art. 5º, da Lei nº. 2.935/2016.

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

Gabinete do Prefeito, 30 de outubro de 2017.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

ERRATA

Errata para corrigir erro material, na Portaria nº. 667, de 27 de
Setembro de 2017, publicada no Boletim Oficial Edição Nº. 898, no
dia 03 de Outubro de 2017, página 08. Desta forma, torna-se
necessária sua republicação.

PORTARIA PMV, Nº. 667, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017.

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 feita através do processo
administrativo nº. 23759/17;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor MARCELO
JOSÉ DA SILVA, matrícula nº. 101.672, para atuar como fiscal de contrato
referente ao processo administrativo licitatório de nº. 23.149/2017
(destinado a execução de drenagem e desobstrução de galeria existente
no Bairro Leca, nas Ruas José Fagundes esquina das Ruas Fernando
Ferraz e Sebastião Ferreira Pinto e Ludovico Cosate, em Santa Isabel
do Rio Preto, Distrito de Valença), e como seu substituto o servidor Paulo
César de Paiva Vieira, matrícula nº 144.131.

Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer natureza
para o servidor ora designado.

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, 27 de setembro de 2017.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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