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O prefeito Luiz Antônio e os represen-
tantes da Companhia da Água, empresa
permissionária dos serviços de água e es-
goto do município, foram os portadores

Neste Governo, o funcionalismo público
tem atenção especial. É o que podemos
constatar quando analisamos os benefícios
conquistados pela administração do prefei-
to Luiz Antônio. Hoje, o funcionário usufrui
de diversas vantagens que antes não pos-
suía, tais como: adesão a planos de saúde,
acesso a telefonia celular, cartão UNASP,
crédito bancário, cestas básicas, recebimen-
to do PIS/PASEP sem burocracias,
individualização do FGTS, bolsas de estu-
do em convênio firmado com a Fundação

Educacional Dom André Arcoverde,
pagamento sempre dentro do mês,
adiantamento da primeira parcela do
décimo terceiro, realização de calen-
dário de pagamento e recreação e
lazer através do Parque Municipal das
Laranjeiras. Todas essas conquistas
demonstram o esforço do executivo
em beneficiar seus funcionários, bem
como, seus dependentes.

Governo Municipal beneficia
funcionalismo

da boa nova. Em cerca de trinta dias,
Conservatória passará a usufruir de água
de primeiro mundo. O serviço, que res-
gatou a sede do município do caos de
abastecimento e já está disponível aos dis-
tritos de Barão de Juparanã e Santa Isa-
bel do Rio Preto, garantirá, além do abas-
tecimento, o tratamento com fluoretação
da água.

O anúncio foi feito em reunião comu-
nitária realizada na noite de terça-feira, dia
30 de março, no clube de Conservatória.
Além do prefeito, estiveram presentes o
diretor superintendente da Cia da Água,
Erasmo Leite Pinto, o vereador Victor
Couto e o subprefeito Fábio Antônio.

Água tratada chega a
Conservatória

Comunidade atenta para a
grande notícia

Funcio-
nário
come-
mora

as
con-

quistas

Os usuários do transporte cole-
tivo de Valença já perceberam. O
esforço do governo Luiz Antônio
de cuidar do patrimônio público
municipal chegou as rodoviárias da
cidade. Na Rodoviária Floriano
Sobral, no início da avenida Nilo
Peçanha, os banheiros foram refor-
mados com troca de pisos, portas
e válvulas, além da pintura interna
do local. O problema causado pe-
los pombos, foi superado com a
colocação de tela, para evitar a su-
jeira provocada pelos pássaros.

Na Rodoviária Princesa da Ser-
ra, na praça Paulo de Frontin, e que
serve aos ônibus interestaduais, está
sendo promovida pintura total do
prédio histórico, antiga estação fer-
roviária, que está recebendo a co-
loração original.

Rodoviárias
recebem
reforma e
melhorias

Nova pintura valoriza
 prédio histórico

http://www.valenca.rj.gov.br
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.0 003/2004
Processo Administrativo n.0 4.213/2004

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higi-
ene, destinados às Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino.
ENTREGA DOS ENVELOPES, HABILITACAO E PROPOSTA COMERCI-
AL:
DATA/HORA: Dia 22 de abril de 2004 às 9:00 horas.

LOCAL: Centro Administrativo Municipal (sala 27)- Rua Dr. Figueiredo, 320,
Centro, Valença-RJ

EDITAL: O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no endereço acima
citado, no horário de 12:00 horas às 17:30 horas, mediante a entrega de 01 (um)
pacote de papel A4 com 500 folhas.

INFORMAÇÕES: Quaisquer informações ou melhores esclarecimentos so-
bre o presente aviso poderão ser obtidas com a Comissão de Licitações, atra-
vés do telefone (24)
24532696 ramal 44 ou no endereço acima citado.

Comissão de Licitações

PORTARIA Nº 047, DE 01 DE ABRIL DE  2004.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva, Prefeito Municipal
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido, a partir desta data, as pessoas abaixo relaci-
onadas, dos Cargos Comissionados que vinham exercendo, como se seguem:

ELIEL DOS SANTOS – SÍMBOLO CC4;
FÁBIO ANTÔNIO PIRES JORGE – SÍMBOLO CC4;
JOÃO CARLOS MODESTO – SÍMBOLO  CC4;
MAURÍCIO FIGUEIREDO PEREIRA – SÍMBOLO CC4;
PEDRO PAULO PEREIRA SIMÕES – SÍMBOLO CC4;

AMARILDO LEAL ANTÔNIO SÍMBOLO CC5;
ANTÔNIO CARLOS VIANA – SÍMBOLO CC5;
ANTÔNIO DIMAS PINHEIRO – SÍMBOLO CC5;
LAURENTINO MONTEIRO FERNANDES – SÍMBOLO CC5;
SEBASTIÃO RICARDO PARREIRA – SÍMBOLO CC5;

MAURO CEZAR DO AMARAL CHICARINO – SÍMBOLO CC6;

ALVANIR SOUZA GARCIA – SÍMBOLO CC7.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 01 de abril de 2004.

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº 048, DE 01 DE ABRIL DE  2004.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva, Prefeito Municipal
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido, a partir desta data, as pessoas abaixo relaci-
onadas, das Funções de Confiança que vinham exercendo, como se seguem:

 MANOEL DA SILVA FILHO – SÍMBOLO F C 1;
 ERICSSON DE OLIVEIRA SOUZA – SÍMBOLO F G 2;
 WELINGTON BATISTA ZERBATO – SÍMBOLO  F G 2.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 01 de abril de 2004.

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito

DECRETO Nº 30, DE 29 DE MARÇO DE 2004.

“Decreta Ponto Facultativo nos setores da
Prefeitura, dando outras providências correlatas”.

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito e
empossado na forma da lei, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o feriado santo, na sexta-feira dia 09 de abril,

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1o. – Ponto Facultativo nos setores da Prefeitura Municipal de
Valença, no dia 08 de abril de 2004.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 29 de março de 2004.

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

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito

LUIZ ROBERTO MARTINS
Secretário de Governo e Administração

DECRETO N. º 31 de 29 de março de 2004

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva, prefeito municipal de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e,
considerando o disposto no art. 13 da lei n.º 1912, de 28 de junho de 2001;

DECRETA:

A  REVOGAÇÃO DO  DECRETO Nº48/2001 E SEU ANEXO
E, ESTABELECE O NOVO REGIMENTO INTERNO DO
BANCO DA CIDADANIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica aprovado o novo Regimento Interno do Banco da Cidadania e seu
Anexo na forma do presente Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º -  Revogam – se as disposições em contrário, em especial, o decreto nº 48/
2001 e seu Anexo.

Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.

Gabinete do Prefeito, em 29 de março de 2004.
                 .

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
prefeito

O Anexo ao Decreto N.º 31 de 29 de março de 2004 passa a ter a seguinte
redação;

REGIMENTO INTERNO

Art. 1º - Este Regimento estabelece as atribuições gerais do Fundo Municipal de
Desenvolvimento, do Banco da Cidadania e define competências, bem como fixa
normas de trabalho.

DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (FMD)
Art. 2º - O FMD, a fim de cumprir com o que determina o Art. 2º da Lei N.º 1912/
01,  possuirá conta bancária específica, em banco oficial, onde serão creditados
todos os recursos previstos no Art. 5º da referida lei, inclusive as doações a
serem por ventura recebidas. Os recursos nela depositados só poderão ser
sacados para atender aos valores dos contratos de microcréditos concedidos.
Art.  3º - O FMD terá como gestor e coordenador, o Banco da Cidadania, com
uma diretoria designada pelo Prefeito Municipal conforme diploma legal da Lei
que o criou.
Art. 4º - O FMD vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvol-
vimento Econômico para efeitos operacionais, terá sua estrutura financeira dire-
tamente vinculada ao Prefeito Municipal.
Art. 5º - Os recursos financeiros creditados à conta do FMD, por constituírem
patrimônio público só poderão ser movimentados por autorização do Prefeito
Municipal e se destinam especificamente às operações contratuais de
microcréditos a fim de serem cumpridos os dispositivos do Art. 2º da Lei N.º 1912/
01,  complementada pelo disposto no Art. 5º § 2º incisos I e II.
Art. 6º - Fica vedada a utilização de recursos  do FMD, para outras aplicações
que não sejam as dos contratos de microcrédito concedidos para fomento da
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DECRETO Nº 034, de 02 de abril de 2004

“Reconduz os membros do Conselho Municipal de Contribuintes
nomeados pelo Decreto nº 19, de 31 de janeiro de 2003”.

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

Considerando o que dispõe o art. 321, da Lei Complementar nº 39,
de 26 de novembro de 2001 – CTM;

D  E   C   R   E   T   A:

Art. 1o – Ficam reconduzidos por mais 01 (hum) ano, os membros
do Conselho Municipal de Contribuintes do Município de Valença, nome-
ados através do Decreto nº 19, de 31 de janeiro de 2003.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2004.

Art. 3o – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em  24 de julho de 2002.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

LUIZ ANTONIO DA COSTA CARVALHO CORREA DA SILVA
Prefeito

DECRETO Nº 33, de 01 de abril de 2004.

“Autoriza mudança no sentido de trânsito, dando outras
providências correlatas”.

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito
e empossado na forma da lei, no uso de suas atribuições legais, em confor-
midade com o Inciso VII do artigo 69 da Lei Orgânica,

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1o. – Fica estabelecida inversão de mão de trânsito, a partir
de 00:00 (zero) hora do dia 06 de abril, na rua Teófilo dos Santos, bairro
Aparecida, que será no sentido: Avenida Professora Silvina Borges Graci-
osa no. 335 para rua da Aparecida, no. 1050, bairro Aparecida.

Art. 2o. – O Departamento de Controle de Trânsito deverá provi-
denciar placas de sinalização para o local.

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

Gabinete do Prefeito, em  01 de abril de 2004.

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

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito

Economia Municipal.
Art. 7º - Finda por qualquer razão a atividade do gestor do FMD, este se
extinguirá e o saldo existente em suas contas terá a destinação que o Prefeito
Municipal determinar, conforme prescreve o Art. 15 da Lei  N.º 1912/01.

DO BANCO DA CIDADANIA
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 8º - O Banco da Cidadania, como gestor do FMD será administrado por
uma Diretoria composta por um presidente e dois diretores, servidores desig-
nados pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo Único – Farão também parte de sua estrutura organizacional os
Agentes de Cidadania, uma secretária e um corpo técnico  constituído por
servidores especializados de outras secretarias, com a finalidade de prestar
consultoria.
Art. 9º - As despesas com o desempenho da estrutura organizacional do
Banco, correrão à conta da Secretaria Municipal de Planejamento e Desen-
volvimento Econômico.
Art. 10 - O Banco da Cidadania poderá contratar serviços técnicos de tercei-
ros, pessoas físicas ou jurídicas, para realização de projetos específicos  se-
gundo o que preceitua o § Único do Art. 2º da Lei N.º 1912/01 e a despesa
decorrente desta prestação de serviço será debitada a conta de custeio do
Banco e se for o caso poderá ser indenizada pela parte interessada constituin-
do no caso, receita da referida conta.
Parágrafo Único – A remuneração dos serviços prestados será calculada
sobre o valor do projeto, e os valores percentuais nunca poderão ultrapassar
o limite de 5% (cinco porcento) daquele valor.
Art. 11 - A Prefeitura Municipal manterá, em banco oficial, a conta custeio do
Banco da Cidadania onde serão creditadas ou debitadas as receitas e despe-
sas operacionais do Banco e só poderão ser movimentadas pelo Prefeito
Municipal com prévia aprovação ao Presidente do Banco e do Secretario
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.
Art. 12 - Para a concessão de crédito com recursos do FMD, o projeto apre-
sentado pelo Agente de Cidadania deverá ser submetido a apreciação e análi-
se de um Comitê de Crédito.
Parágrafo Único – O Comitê de Crédito será constituído por:

1. Presidente do Banco;
2. Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico;
3. Secretário Municipal de Fazenda;
4. Um  Analista de Crédito de Banco Oficial, conveniado.
5.  Um analista de Crédito do Setor Privado.

Parágrafo Primeiro  - O Presidente do Banco, embora pertencendo ao Comitê
de Crédito, só terá voto de minerva. Sendo no entanto assegurando - lhe o
direito de crítica.
Parágrafo Segundo - Os participantes do Comitê não serão remunerados, e
seu trabalho será considerado  relevante ao Município.
Parágrafo Terceiro - Os projetos apreciados pelo Comitê, ao serem aprova-
dos, serão relacionados e em relatório enviados ao Prefeito Municipal para a
liberação dos recursos do FMD, em um prazo de cinco dias.

DA COMPETÊNCIA
Art.  13 - Compete a Diretoria:
I - Planejar, dirigir e controlar as atividades do Banco de acordo com as diretri-
zes estabelecidas.
II - Encaminhar as propostas de financiamento após parecer do Agente da
Cidadania, ao Comitê de Crédito.
III - Representar o Banco.
IV  - Dar parecer sobre os convênios propostos.
V – Emitir normas internas de trabalho por meio de “Resoluções de Diretoria”.
VI – Aprovar o Orçamento do Banco.
VII – Coordenar os trabalhos afetos à secretaria.
VIII – Apresentar ao término de cada exercício relatório circunstanciado das
atividades desenvolvidas pelo Banco da Cidadania, bem como um Plano de
trabalho para o ano subsequente.
IX – Deliberar sobre assuntos que exijam pronta solução.
X – O Presidente do Banco exercerá o voto de minerva no Comitê de Crédito.
Art. 14 - Compete ao Agente da Cidadania:
I – Entrevistar o cidadão opinando pela concessão ou não do financiamento;
II – Vistoriar o local onde deverá ser exercida a atividade pretendida;
III – Orientar o cidadão sobre o exercício da atividade pretendida;
IV – Promover levantamentos de preços dos equipamentos e máquinas a
serem financiados;
V – Participar como assessor, das reuniões de aprovação de financiamentos de
crédito;
VI – Levantar dados necessários ao estudo dos projetos apresentados para
financiamentos;
VII – Realizar os serviços de campo necessários para aprovação do financia-
mento solicitado;
VIII – Apresentar relatório das atividades desenvolvidas;
IX – Executar quaisquer outras atividades que lhe sejam atribuídas  pela Dire-
toria.
Art. 15 - Compete à Secretária:
I – Organizar os trabalhos da Secretaria;
II – Supervisionar o atendimento do cidadão;

III – Manter organizado e atualizado o cadastro do Banco da Cidadania;
IV – Lavrar as atas das reuniões;
V – Receber, controlar e arquivar os documentos de interesse do Banco;
VI – Preparar e encaminhar expedientes do Banco;
VII – Registrar, guardar, distribuir e controlar o material utilizado pelo Banco ;
VIII – Registrar e manter atualizado o inventário de material;
IX – Manter registros e informes relativos ao pessoal lotado no Banco;
X – Coordenar as atividades internas relativas ao transporte oficial do Banco;
XI – Executar quaisquer atividades que lhe sejam atribuídas pela Diretoria.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16 - É vedado em quaisquer circunstâncias a transferência de valores inter
contas bancárias
Art. 17 - As propostas de financiamento serão protocoladas e processadas na
secretaria do Banco da Cidadania.
Art. 18 - A decisão sobre a análise das propostas será por maioria de votos
dos membros do Comitê de Crédito.
Parágrafo Único – A decisão final deverá conter assinatura de dois Diretores
do Banco no mínimo e, em seguida o processo será enviado ao Prefeito Muni-
cipal para autorização de pagamento.
Art. 19 - A Diretoria deverá se reunir para analisar as propostas de financia-
mento em seção ordinária uma vez por semana.
Parágrafo Primeiro – Quinzenalmente o Comitê de Crédito se reunirá para
apreciação dos processos existentes.
Parágrafo Segundo - Em caso de necessidade poderão ser realizadas reuniões
extraordinárias convocadas pela Diretoria, com vinte e quatro horas de antece-
dência.
Art. 20 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Banco,
submetendo-os no prazo de 5 (cinco) dias, para decisão final.

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito Municipal


