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DECRETO DE Nº. 06, DE 24 DE JANEIRO DE 2013. 

             
“Dispõe sobre a concessão de Alvarás de Licença, 
Instalação e Funcionamento dos Estabelecimentos, 
bem como a concessão de autorizações para a 
utilização de quaisquer tipos de fontes sonoras e a 
utilização de mesas e cadeiras, toldos utilizados em 
bares, restaurantes, casas de show, cultura, 
hospedagem e similares.”  

 
                  ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de Valença, Estado 
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e; 
 
  Considerando as disposições contidas na Deliberação 800, de 08 de 
setembro de 1965(Código Municipal de Posturas) em seus artigos: art. 60, 
Parágrafo único, art. 78, art. 79, art. 86 e art. 87. 
 

Considerando as disposições contidas na Lei Complementar Nº. 115, 
de 26 de agosto de 2009. 

 
Considerando as disposições contidas no Decreto Lei Nº. 247, de 21 de 

julho de 1975, regulamentado pelo Decreto Nº. 897, 21 de setembro de 1976, 
editados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 

 
DECRETA 
 

Da Concessão de Habite-se e/ou Alvará de Localização, 
Instalação e Funcionamento. 

 
 

Art. 1º - Para a concessão de Habite-se e/ou Alvará de Licença de 

Localização, Instalação e Funcionamento deverá ser apresentado certificado de 

aprovação dos respectivos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico emitido 

pelo CBMERJ nos temos do Art. 2º e parágrafos do Decreto Lei Estadual Nº. 

247/1975. 
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§ 1º - Mediante a apresentação do protocolo de entrada do pedido do 

certificado junto a CBMERJ poderá ser concedido o Alvará Provisório; 

§ 2º - O requerente terá um prazo de 90 (noventa) dias para apresentar o 

certificado, sob pena de ter o Alvará Provisório cassado. 

 

Art. 2º - Haverá um recadastramento de todos os estabelecimentos do 

Município para que sejam observadas as disposições contidas nos Decretos 

Estaduais Nº. 247/1975 e Nº. 897/1976. 

Parágrafo Único - Será concedido um prazo de 90 (noventa) dias, mediante a 

apresentação do protocolo de entrada do pedido do certificado junto a CBMERJ, 

para adequação dos estabelecimentos aos termos dos Decretos Estaduais Nº. 

274/1975 e Nº. 897/1976.  

 

Art. 3º - Somente mediante autorização expedida pela Defesa Civil, 

requeridas com 30 (trinta) dias de antecedência, poderá ser realizado qualquer 

evento nos limites do Município, observadas as normas exigidas pela Diretoria 

Geral de Diversões Públicas do CBMERJ. 

 

Art. 4º - Caberá à Fiscalização da Secretaria de Obras e a Fiscalização de 

Posturas da Secretaria de Fazenda a verificação do cumprimento dos termos dos 

Decretos Estaduais Nº. 247/1975 e Nº. 897/1976.  

 

Do Sossego Público. 

Art. 5º - É proibido perturbar o bem estar e o sossego público com ruídos, 

algazarras, barulhos ou som de qualquer natureza. 
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Art. 6º - Ficam proibidos todos os estabelecimentos comerciais a utilizarem 

qualquer tipo de fonte sonora, com transmissão ao vivo ou por amplificadores, 

sem prévia autorização do Departamento de Fiscalização de posturas. 

Parágrafo Único – Não será concedida qualquer espécie de prazo para 

adequação a este artigo. 

 

Art. 7º - Para a concessão da autorização o solicitante deverá apresentar a 

seguinte documentação: 

I – Laudo técnico comprobatório de tratamento acústico, assinado por 

pessoa habilitada; 

II – Certificado de aprovação das instalações acústicas. 

 

8º - Quando for constatada a infração dos artigos 5º e 6°, adotar-se-ão os 

seguintes procedimentos: 

a) Multa de 100 unidades fiscais de Valença-RJ, na primeira ocorrência; 
b) Multa de 200 unidades fiscais de Valença-RJ, na segunda ocorrência; 
c) Multa de 300 unidades fiscais de Valença-RJ e interdição, na terceira 

ocorrência; 

 

Do Uso de Logradouros Públicos. 

Art.9º - Os estabelecimentos só poderão ocupar com mesas e cadeiras, 

mediante prévia autorização Prefeitura, parte do passeio correspondente à testada 

do edifício, desde que fique livre para o trânsito público uma faixa de passeio de 

largura mínima de 2 (dois) metros. Utilizando somente a fachada do seu 

estabelecimento. 

§ 1º - A autorização prevista no Caput será concedida a critério da Secretaria 

de Fazenda, através do Departamento de Fiscalização de Posturas, após analise da 

conveniência e oportunidade, sempre em caráter precário. 
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§ 2º - Será concedido um prazo de 30 (trinta) dias para adequação ao 

disposto no caput deste artigo. 

Art. 10 - Os estabelecimentos deverão pedir autorização ao Departamento 

de Fiscalização de Posturas: 

§ 1º - Para liberação de mesas e cadeiras o solicitante deverá apresentar: 

I – Metragem do passeio; 
II – Metragem da fachada; 
III – Quantidade de mesas que serão utilizadas. 
 
§ 2º - Para a utilização de toldos o solicitante deverá apresentar: 
 
I – Croqui com metragem. 

II – Não será concedida qualquer espécie de prazo para adequação ao 

disposto no § 2º deste artigo. 

Art. 11 - Quando for constatada a infração dos artigos 9º e 10, adotar-se-ão 

os seguintes procedimentos: 

a) Multa de 100 unidades fiscais de Valença-RJ, na primeira ocorrência; 
b) Multa de 200 unidades fiscais de Valença-RJ, na segunda ocorrência; 
c) Multa de 300 unidades fiscais e interdição de Valença-RJ, na terceira 

ocorrência. 
      

          Art. 12 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua edição, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito, 24 de janeiro de 2013. 

 
 
 
 

Álvaro Cabral da Silva 
Prefeito  

 
 

 


