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DECRETO Nº. 139, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013. 
             
“Estabelece normas para operações de carga e descarga em 
estabelecimentos situados no Município de Valença, e dá 
outras providências.” 

 
 

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e, 

 
Considerando que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, nos 

termos do inciso I do artigo 13 da Lei Orgânica do Município, além de disciplinar os serviços de 
carga e descarga dos veículos que circulam em vias públicas municipais, conforme estabelece o 
art. 13, XXIX da LOM; 

 
Considerando que os fluxos de pedestres, transporte coletivo, cargas, serviços, 

informações e transporte individual na cidade apresenta, características próprias, demandando 
compatibilização espacial e temporal, em particular ma região central, levando-se em conta as 
variáveis relativas à segurança, fluidez, meio ambiente e logística, com vistas tanto à melhoria da 
qualidade de vida da população valenciana quanto à eficiência do processo produtivo; 
 

DECRETA 
 
 
 Art. 1º - Fica determinado que a partir do dia 03 de fevereiro de 2014, as operações de 
carga e descarga em estabelecimentos situados no centro do Município de Valença, obedecerão 
os horários estabelecidos no presente Decreto. 
 
 Art. 2º - As operações de carga e descarga de bens e de mercadorias em 
estabelecimentos comerciais e de serviços situados no centro do Município de Valença só 
poderão ser realizadas no período compreendido entre: 
 
 I – 20:00 (vinte horas) às 06:00 ( seis horas) de segunda a sexta-feira; 
 II – Aos Sábados no horário de 14:00 (quatorze horas) às 18:00 (dezoito horas). 
 
 Art. 3º - As operações de carga e descarga obedecerão para suas atividades, aos locais 
previamente demarcados fixados neste Decreto: 
 
 I – Silva Jardim – entre as Ruas Padre Luna com a Avenida Nilo Peçanha; 
 II – Silveira Vargas 
 III – Rua Vito Pentagna 
 IV – Travessa Gumercindo de Oliveira (feira-entrada do Mercado Municipal) 
 V – Rua João Pereira 
 VI – Rua Coronel João Rufino entre as ruas Souza Nunes e Oswaldo Terra 
 VII – Rua Dr. Figueiredo 
 
 Parágrafo único: Fica autorizado, para atendimento ao Mercado Municipal, as operações 
de carga e descarga na Rua João Pereira aos domingos até às 14:00 horas. 
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 Art. 4º - A Guarda Municipal deverá realizar as atividades de fiscalização das operações 
de carga e descarga constantes nos artigos 2º e 3º deste Decreto. 
 
 Parágrafo único: Caberá a Guarda Municipal a adoção das medidas necessárias ao fiel 
cumprimento do presente Decreto. 

 
 Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2013. 
 

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

 
 

Álvaro Cabral da Silva 
Prefeito 
 


