
                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

DECRETO Nº. 54, DE 06 DE JUNHO DE 2019. 

             

“Dispõe sobre a transferência de prédio da 

Unidade Escolar, no distrito de Barão de 

Juparanã.” 

 

         LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado 

do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,  

     

Considerando os termos do processo administrativo nº. 11618/2019; 

 

Considerando que o prédio onde funcionava o CIEP Municipal Djalma Macedo, 

situado no distrito de Barão de Juparanã, deixou de abrigar os alunos, no início do ano 

de 2016, os quais foram transferidos para o prédio da E.M. Pedro Paulo, situado no 

mesmo distrito, com status de paralisado; 

 

Considerando que a transferência do prédio da Unidade Escolar foi necessária em 

virtude de reparos emergenciais; 

Considerando que os projetos educacionais da Secretaria de Educação, 

anteriormente desenvolvidos no prédio onde funcionava o CIEP Municipal Djalma 

Macedo, vêm sendo desenvolvidos satisfatoriamente em outro local, com significativa 

concordância da comunidade escolar; 

Considerando que a demanda de alunos do CIEP Municipal Djalma Macedo foi 

satisfatoriamente absorvida no prédio da  E.M. Pedro Paulo, status paralisada; 

DECRETA 

 

             Art. 1º- Fica transferido, em caráter permanente, o funcionamento do CIEP 

Municipal Djalma Macedo, anteriormente localizado à Rua Silvio Camargo, nº 14,  distrito 

de Barão de Juparanã, Valença/RJ, para o prédio da E.M. Pedro Paulo, status 

paralisada, localizado à Rua Pedro Corrêa de Macedo, nº. 323, Centro, no distrito de 

Barão de Juparanã, Valença/RJ. 

             Art. 2º- Toda a documentação e o acervo escolar do estabelecimento de ensino 

CIEP Municipal Djalma Macedo, ficarão sob a guarda e responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação. 

            Art. 3º- As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

             Art. 4º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos retroativos a data de 01 de fevereiro de 2018, quando ocorreu a transferência 

permanente. 

Gabinete do Prefeito, 06 de junho de 2019. 

 

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

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 

Boletim Oficial 1069 


