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Boletim Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Edição Nº 87 de 10 de fevereiro de 2005

ATOS DO PODER EXECUTIVO

JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações

Julgamento dia 23/12/04:
Processos Deferidos:
Proc. nº 12859 de 18/11/04, 13422 de 09/12/04, 13423 de 09/12/04, 13424 de
09/12/04, 13513 de 13/12/04, 13514 de 13/12/04, 13577 de 15/12/04, 13791 de
23/12/04, 13792 de 23/12/04.

Julgamento dia 04/02/05:
Processos Deferidos:
Proc. nº 181 de 14/01/05, 344 de 19/01/05, 569 de 25/01/05, 645 de 26/01/05.

Processos Indeferidos:
Proc. nº 219 de 17/01/05, 530 de 24/01/05.

DECRETO Nº 08, de 20 DE JANEIRO DE 2005

EMENTA: Estabelece a Programação Finan-
ceira  e o Cronograma de Execução Mensal
de Desembolso.

O Prefeito Municipal de Valença, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o que dispõe o artigo 47 da Lei Federal 4.320/64 e
os artigos 8º e 13 da Lei Complementar Federal 101/2000 (Lei de Responsa-
bilidade Fiscal)

Considerando que a Lei Municipal nº 2.169, de 6 de dezembro de
2004 aprovou o orçamento da receita e da despesa para o exercício de 2005,

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1º - Fica aprovada a programação financeira e o cronograma
de execução mensal de desembolso das receitas e despesas orçamentárias
para o exercício de 2005 de acordo com a tabela anexa a este Decreto.

Art. 2º - Durante a execução do orçamento de 2005 deverá ser
observado o que estabelece o artigo 19 e incisos da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias nº 2.148, de 16 de Agosto de 2004.

Art. 3º - O comprometimento financeiro de cada bimestre não po-
derá exceder a 16% (dezesseis por cento) do orçamento total do exercício,
e não poderá ultrapassar a 90% (noventa por cento) do valor da receita
efetivamente arrecadada no bimestre anterior.

Art. 4º - É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Fazen-
da, através de seus órgãos de Contabilidade e Tesouraria, promover o
cumprimento da programação financeira, devendo estabelecer forma de
acompanhamento permanente da receita e da despesa para a observância
do que estabelece este Decreto.

Art. 5º - Mensalmente, até o décimo quinto dia, a Secretaria Muni-
cipal de Fazenda fará chegar ao Prefeito Municipal relatório contendo as
informações relativas à programação e realização financeiras do mês imedi-
atamente anterior, com cópia para a Inspetoria de Controle Interno.
Parágrafo Único – O disposto neste artigo se aplica ao Secretário Munici-
pal de Saúde em relação ao Fundo Municipal de Saúde.

Art. 6º - A Inspetoria de Controle Interno, verificando o
descumprimento das normas deste Decreto, expedirá comunicado ao Se-
cretário Municipal de Fazenda, ou ao Secretário Municipal de Saúde, con-
forme o caso,  alertando-os sobre o fato.

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Fazenda e o Secretário Munici-
pal de Saúde devem observar ainda, em especial, o que dispõe a Lei Com-
plementar Federal 101/00, de 4 de maio de 2000, em seus artigos 9º e seus
parágrafos, e seu artigo 22, Parágrafo Único.

Art. 8º - Independente do que dispõem os artigos anteriores, fica
determinada uma contenção de 10% do valor total do orçamento.

Parágrafo Único – Respeitado o que dispõe a Lei de Diretrizes
Orçamentárias,  atingido o limite de 90% (noventa por cento) do valor
programado da despesa para cada bimestre, o Departamento de Contabili-
dade, ouvido o Secretário Municipal de Fazenda, bloqueará automatica-
mente o empenho da despesa até que se restabeleça a condição deste
artigo, ou seja a despesa autorizada pelo Prefeito Municipal.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Valença, 20 de Janeiro de 2005.

Fernando Pereira Graça
Prefeito Municipal

Maurício Cezar Pinho
Secretário Municpal de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO Nº 09, DE 22 DE JANEIRO DE 2005.

“Abre Crédito Adicional Suplementar e anula dotação no Orçamento
2005, dando outras providências correlatas”.

Fernando Pereira Graça, Prefeito Municipal de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

continua na pág. 02

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA E A FIRMA CUSTOM
INFORMÁTICA LTDA., CONFORME INCISOS II E IV DO ART. 57 DA
LEI 8.666/93, INERIDO PELA M.P. 1531-15. DE 05/02/98.

Partes: Município de Valença X Custom Informática Ltda..
Objeto: Locação dos sistemas: BETHA CONTABILIDADE ORÇAMEN-
TÁRIA; BETHA TESOURARIA – CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA; BETHA FOLHA – FOLHA DE PAGAMENTO; BETHA
RH; BETHA AUDITOR – CONTROLE DE SEGURANÇA NAS INFOR-
MAÇÕES.
Valor: R$8.914,40 (OITO MIL, NOVECENTOS E CATORZE REAIS E QUA-
RENTA CENTAVOS).
Prazo: O prazo de locação inicia-se no dia 13 de janeiro de 2005 e tem seu
término no dia 31 de dezembro de 2005.



2 Boletim Oficial de Valença - RJ - 10/02/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
PODER EXECUTIVO

PREFEITO
Fernando Pereira Graça

VICE-PREFEITO
Antônio Fábio Vieira

DECRETO Nº 010, de 26 de Janeiro de 2005.

“Abre Crédito Adicional Suplementar -Anulação de Dotação
no Orçamento  - Programa de 2005.”.

Fernando Pereira Graça, Prefeito Municipal de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1o. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.01 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
04.01.04.122.0052.2.041-3.3.90.92.00.00.00.00 – Despesas de Exercícios An-
teriores – R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 2o. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo
anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou
total da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01 - SECRETARIA MUN. GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.1203.2.012-3.3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros  - Pessoa Física – R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DECRETO Nº 012, de 03  de fevereiro de 2005.

“Abre Crédito Adicional Suplementar – Anulação de Dotação
no Orçamento – Pregrama de 2005 ”.

Fernando Pereira Graça, Prefeito Municipal de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgâ-
nica do Município de Valença

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1o. – Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) para a (s) seguinte (s) dotação
(ões) orçamentária (s):
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.01 - SECRETARIA MUN. FAZENDA
04.01.04.122.0052.2.041-3.1.90.92.00.00.00.00 – Despesas de Exercícios An-
teriores – R$ 150.000,00

         Art. 2o. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior
serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da (s)
seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01.01.122.1203.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica – R$ 150.000,00

Art. 3o. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 03 de fevereiro de 2005.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Fernando Pereira Graça
Prefeito

D    E   C   R   E   T   A:

Art. 1o. – Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) para a (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):
04 – Secretaria Municipal de Fazenda
04.01 – Secretaria Municipal de Fazenda
04.01.04.122.0052.2.041-3.3.90.92.00.00.00.00 – Despesas de exercícios an-
teriores                                                                                                                       10.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação de que trata o artigo
anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou
total  da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):
01 – Secretaria Municipal de Governo e Administração
01.01 – Secretaria Municipal de Governo e Administração
01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros serviços de terceiros
Pessoa Física                                                                                                10.000,00

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

Gabinete do Prefeito, em 22 de janeiro de 2005.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Fernando Pereira Graça
Prefeito

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

Gabinete do Prefeito, em 26 de janeiro de 2005.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Fernando Pereira Graça
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretario de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretario de Fazenda

O Boletim Municipal é órgão oficial da Municipalidade, criado pela
Deliberação nº 880, de 26 de janeiro de 1968.

Produção da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura
Municipal de Valença

Impressão: Editora Valença
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Maurício Cezar Pinho
Secretario de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretario de Fazenda

DECRETO Nº 013, de 10 de fevereiro de 2005.

“Abre Crédito Adicional Suplementar -Anulação de Dotação
no Orçamento  - Programa de 2005.”

Fernando Pereira Graça, Prefeito Municipal de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1o. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$
11.000,00 (onze mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02 - PROCURADORIA JURÍDICA
02.01- PROCURADORIA JURÍDICA
02.01.02.062.0010.2.023-3.3.90.91.00.00.00.00 – Sentenças Judiciais – R$
8.000,00 (oito mil reais).

03 - INSPETORIA DE CONTROLE INTERNO
03.01- INSPETORIA DE CONTROLE INTERNO
03.01.04.124.1203.2.032-3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica – R$ 3.000,00 (três mil reais).

Art. 2o. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo
anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou
total da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01 - SECRETARIA MUN. GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros  - Pessoa Jurídica – R$ 11.000,00 (onze mil reais).

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

Gabinete do Prefeito, em 10 de fevereiro de 2005.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Fernando Pereira Graça
Prefeito

Maurício Cezar Pinho
Secretario de Governo e Administração

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretario de Fazenda

DECRETO Nº 14 de 10 de janeiro de 2005.

EMENTA: Regulamenta o parcelamento de
débitos para com a Fazenda Municipal,
conforme dispõe o Código Tributário
Municipal de Valença – Lei Complementar 39,
de 26 de Novembro de 2001, artigo 287.

O Prefeito Municipal de Valença, no uso de suas atribuições
legais, e de acordo com o dispõe o artigo 287 da Lei Complementar Muni-
cipal 39, de 26 de Novembro de 2001 – Código Tributário Municipal.

Considerando a necessidade de disciplinar o processo de
parcelamento de débitos para com a Fazenda Municipal.

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1º - O parcelamento de débito para com a Fazenda Municipal
de Valença será feito de acordo com o disposto neste Decreto.

Art. 2º - O pedido de parcelamento dará entrada diretamente no
Protocolo Geral da Prefeitura, em formulário próprio aprovado pela Secre-
taria Municipal de Fazenda, contendo no mínimo o seguinte: nome e iden-
tificação do contribuinte, endereço para correspondência, a assinatura do
contribuinte ou de pessoa legalmente por ele autorizada (procuração com
firma reconhecida), acompanhado do demonstrativo do valor a parcelar.

Art. 3º - É autorizado o parcelamento de débito, inscrito ou não
como dívida ativa do Município, esteja ou não ajuizada a sua cobrança.

Art. 4º - O parcelamento poderá ser autorizado em até 36 (trinta e
seis) parcelas mensais, não podendo haver parcela de valor inferior a R$
35,00 (trinta e cinco reais).

§ 1º  – No caso de parcelamento de débito de pessoa física, desde
que demonstrado nos autos que o devedor não disponha de recursos para
pagar o seu débito no número máximo de parcelas estabelecido neste arti-
go, pode, por despacho do Prefeito Municipal, em processo instruído pelo
Departamento de Cadastro, Controle e Arrecadação, ser autorizado o
parcelamento em até 48 (quarenta e oito) meses e valor mínimo de R$ 25,00
(vinte e cinco reais) por mês.

§ 2º - Se o total do débito com os seus acréscimos legais, exceder
a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), poderá o parcelamento ser feito em até
60 (sessenta meses), e o valor da prestação será igual ao valor do débito
dividido pelo prazo de parcelamento.

Art. 5º - Nos casos em que a Certidão da Dívida Ativa já tenha
sido encaminhada para cobrança judicial, o parcelamento somente poderá
ser feito depois de ouvida a Procuradoria Geral do Município.

Art. 6º - A Execução da Dívida Ativa de débito relativo a imóvel
será feita de forma individualizada, uma ação para cada imóvel.

Art. 7º - Recebido o pedido de parcelamento pela Fazenda Muni-
cipal, o órgão competente tem o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir se
o pedido pode ou não ser deferido.

Art. 8º - Sendo deferido, deve ser notificado o Contribuinte para
comparecer e assinar o Termo de Parcelamento, Confissão e Reconheci-
mento da Dívida,  e pagar a primeira parcela.

Parágrafo Único: A Notificação de que trata este artigo poderá
constar do próprio pedido de parcelamento, quando o Contribuinte, ao dar
entrada no respectivo processo, já ficará ciente do prazo em que deverá
comparecer para conhecer a decisão sobre seu pedido.

Art. 9º - O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo
de até 15 (quinze) dias da data da assinatura do Termo de Parcelamento,
Confissão e Reconhecimento da Dívida.

Art. 10 - As demais parcelas vencerão sempre no último dia útil de
cada mês, vencendo-se a segunda parcela no mês seguinte ao do paga-
mento da primeira parcela e as demais, sucessivamente, uma a cada mês.

Art. 11 – No caso de o contribuinte não pagar a primeira parcela
no prazo de seu vencimento, o pedido de parcelamento terá o seguinte
tratamento:

I – Se o valor já estiver inscrito como Dívida Ativa, será feita a
anotação devida pelo setor responsável pelo parcelamento, indeferido o
pedido, dando-se seqüência à cobrança do valor inscrito, com a remessa
dos autos à Procuradoria Geral do Município, juntamente com a respectiva
Certidão da Dívida Ativa.

II – Se o valor a ser parcelado não estiver inscrito, mas já estiver
lançado, será indeferido, inscrito o valor do débito como Dívida Ativa, e
posterior remessa à Procuradoria Geral do Município para o devido
ajuizamento.

III – Se o valor a ser parcelado ainda não estiver lançado, far-se-á
o respectivo lançamento e a sua inscrição como Dívida Ativa, arquivando-



4 Boletim Oficial de Valença - RJ - 10/02/2005

se os autos em seguida.

Art. 12 – A baixa das parcelas deverá ser feita através do sistema
informatizado, quando do registro da receita pelo respectivo documento
de arrecadação.

Art. 13 – Um mesmo Contribuinte pode ser beneficiário de
parcelamentos simultâneos, desde que não esteja em atraso com qualquer
um dos parcelamentos autorizados.

Art. 14 – No caso de dívida relativa ao IPTU – Imposto sobre a
Propriedade Territorial e Predial Urbana e taxas a relativas ao imóvel, o
parcelamento poderá ser feito em relação a cada um imóvel ou grupo de
imóveis do mesmo contribuinte, observada pelo menos uma das seguintes
condições:

I – quando o imóvel estiver cadastrado em nome do requerente;

II – quando o imóvel não estiver em nome do requerente, mas o
processo for instruído com instrumento de compra e venda em que de-
monstre estar o imóvel cadastrado em nome do vendedor do imóvel;

III – quando o requerente, não sendo o contribuinte, estiver am-
parado por procuração passada pelo devedor em nome do qual estiver
cadastrado o imóvel em débito;

IV – quando o pedido for feito pelo inventariante dos bens entre
os quais esteja o imóvel em débito, comprovada essa qualidade.

V – quando o pedido for feito por qualquer dos herdeiros do contri-
buinte falecido em nome do qual esteja o imóvel cadastrado na Prefeitura.

Parágrafo Único: No caso do inciso II deste artigo, no valor do
débito será incluído o imposto devido relativamente a Transmissão de
Bens Imóveis.

Art. 15 – Poderá ainda ser autorizado o parcelamento do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, mas o fornecimento da guia para
transferência em cartório somente se dará após o pagamento da última parcela,
respondendo administrativamente o servidor que desrespeitar esta norma.

Art. 16 –  No caso de parcelamento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza relativo à obra sujeita a “habite-se”, somente após o
pagamento da última parcela poderá ser liberado o “habite-se” ou “Certi-
dão” equivalente, respondendo administrativamente o servidor que des-
respeitar esta norma.

Art. 17 – Não pode ser objeto de parcelamento a taxa exigida pelo
exercício do poder de polícia do Município.

Art. 18 – A Dívida Ativa parcelada continuará inscrita, sendo
baixada somente depois de totalmente paga.

Art. 19 – O pedido de parcelamento interrompe a prescrição da dívida.

Art. 20 – O reparcelamento de um mesmo débito, total ou parcial,
poderá ser autorizado:

I – uma vez se o devedor quitar pelo menos 10% (dez por cento)
do valor da divida  com seus acréscimos.

II – duas vezes, se o devedor quitar pelo menos 20% (vinte por
cento) do valor da dívida com seus acréscimos.

Art. 21 – Qualquer que seja o parcelamento, vencida uma parcela
e não paga até o vencimento da parcela seguinte, considerar-se-á cancela-
do o parcelamento.

Art. 22 – A autoridade competente para decidir sobre o
parcelamento é o chefe do Departamento de Cadastro, Controle e Arreca-
dação da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 23 – O Secretário Municipal de Fazenda fica autorizado a
baixar Portarias dispondo sobre a instituição de formulários, Termo de
Parcelamento e normas complementares a este Decreto.

Art. 24 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO, em 10 de janeiro de 2005.

Fernando Pereira Graça
Prefeito Municipal.

Maurício Cezar Pinho
Secretário de Governo

Carlos Augusto Haasis Neto
Secretário de Fazenda

PORTARIA N° 34, de 01 de fevereiro de 2005

Fernando Pereira Graça, Prefeito Municipal de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
69 da Lei Orgânica do Município de Valença combinado com o art. 267 do
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Valença,

R E S O L V E

Art. 1° - Determinar, a partir desta data, a instauração de
Sindicância para apurar o arrombamento e deterioração de materiais de
rádio transmissão na Torre de Televisão, situada no Morro dos Mascastes.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 01 de fevereiro de 2005

Fernando Pereira Graça
Prefeito

PORTARIA N° 35, de 02 de fevereiro de 2005

Fernando Pereira Graça, Prefeito Municipal de Valença, Esta-
do do Rio de janeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 69 da Lei Orgânica do Município de Valença combinado com o art. 267
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Valença,

RESOLVE

Art. l° - Designar, a partir desta data, as pessoas abaixo relacio-
nadas, pelo prazo de 02 (dois) anos para compor a Comissão de Saúde para
Avaliação de Carência e Distribuição Gratuita de Medicamentos, Exames e
Transporte de Pacientes.

• Dr. Carlos Alberto Amorirn -  Médico Presidente;
• Leonardo Magalhães Teixeira - Farmacêutico Membro; e
• Maria de Fátima de Almeida - Assistente Social Membro.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 02 de fevereiro de 2005

Fernando Pereira Graça
Prefeito
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O Boletim Municipal é órgão oficial da Municipalidade, criado pela
Deliberação nº 880, de 26 de janeiro de 1968.

Produção da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura
Municipal de Valença
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O governo Fernando Pereira Graça recebe nota 10 na
realização do Carnaval de 2005. Mas quem ganhou com
isso foram os foliões valencianos, que desfrutaram de
cinco dias de muita paz e alegria na avenida do samba.
O sucesso do carnaval foi coroado com inúmeros elogi-
os direcionados principalmente a nova administração
pública que devido às dificuldades financeiras encontra-
das e ao curto espaço de tempo não mediu esforços para
a organização e a segurança da grande festa carnava-
lesca. Visando apenas oferecer o melhor ao povo
valenciano.

Se nos quesitos organização e segurança as notas
foram 10, na animação os foliões deram um show na
avenida. Um verdadeiro encontro de gerações, onde
todos curtiram um carnaval como há muito não se via em
Valença.

BLOCOS e ESCOLAS

No sábado e na segunda-feira, os blocos de embalo
desfilaram em ritmo de simplicidade e criatividade, vindo

acompanhado de muita animação de seus componentes
que proporcionaram ao povo momentos de alegrias e
tranqüilidade nunca vistos na avenida.

Já as escolas de samba no domingo e na terça-feira
esbanjaram originalidade e beleza que os artistas e os
amantes do carnaval proporcionaram a todos. Seria
injustiça citar alguma escola de samba, em especial,
todas exibiram a sua particularidade, acompanhado de
muita animação do povo, onde os seus componentes
atravessaram a avenida recebendo longos aplausos.

Quem ganhou com isso foi a cidade de Valença, que
voltou a ter um carnaval com organização, segurança e
muita animação. Fato que encantou a todos, fazendo com
que a notícia do sucesso do carnaval atravessasse com
rapidez as fronteiras do município.

BAILES POPULARES E BLOCO DE ARRASTÃO

Durante as cinco noites, após os desfiles dos blocos
e das escolas de samba, a Banda Agenda de Barra do
Piraí, completou a noite de folia com os animados bailes

CARNAVAL DE VALENÇA
Ganha nota 10 em

organização, segurança e animação

QUEM GANHOU COM O BELO CARNAVAL DE 2005 ORGANIZADO PELA NOVA
ADMINISTRAÇÃO FOI O POVO VALENCIANO
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populares realizados no centro da cidade. Com um
número estimado em aproximadamente 5 mil foliões por
noite, tudo transcorreu na maior tranqüilidade e segurança.

No último dia da folia na parte da tarde o bloco do
arrastão tomou conta do centro da cidade, onde o número
de foliões aumentava por onde passava ao som do

Mesmo com as dificuldades financeiras encontradas
pelo prefeito Fernando Graça, os distritos ganharam a
atenção para a realização da festa carnavalesca. O povo
acompanhando as dificuldades e a mentalidade da nova
administração se uniu e juntos arregaçaram as mangas
fazendo um carnaval com muita animação e segurança.
Com a realização de bailes populares nas quatro noites
em todos os distritos oferecidos pela atual administração
o povo pôde também curtir um carnaval de resgate de
épocas passadas. Em alguns distritos, com apoio da sub-
prefeitura e organização das comunidades locais foram
realizados animados desfiles de blocos e batalhas de
confetes.

SEGURANÇA

Com certeza a segurança dos foliões, foi o quesito
mais importante para que as cinco noites de folia fossem
coroadas de êxito, transcorrendo na maior tranqüilidade
para todos e o carnaval de Valença fosse fechado com a
chave de ouro da alegria.

Durante as cinco noites de acordo com a organização
da Prefeitura Municipal de Valença foi disponibilizado para
a segurança dos foliões um enorme número de policias
militares e civis com várias viaturas, uma viatura do Corpo
de Bombeiros com seis militares, um pequeno posto
médico com três enfermeiros e uma ambulância, três
fiscais da Secretaria de Fazenda e para completar um
posto da Defesa Civil.

Confirmando a eficiência de toda a organização do
carnaval ficou constatado na 91ª Delegacia Polícia, que
durante os últimos cinco anos que passaram o carnaval
de 2005 de Valença foi o de menor índice de registro de
ocorrências policiais.

batuque animado. Na rua dos mineiros também ficou
reservado um espaço onde os foliões mirins dançavam
ao som das marchinhas de carnaval e se divertiam com
os sprays de espuma.

DISTRITOS

PENTAGNA

PARAPEÚNA

CONSERVATÓRIA
  Nos Distritos com apoio da Prefeitura Municipal

de Valença e organização das comunidades
locais foram realizados animados

 bailes populares e desfiles de blocos No último dia de carnaval o bloco do arrastão
tomou conta do centro da cidade


