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DECRETO Nº. 42, DE 25 DE ABRIL DE 2013. 
                   

 “Estabelece normas para a validação do Certificado 
de Aprovação dos Respectivos Sistemas Contra 
Pânico e Incêndio do CBMERJ, no Município de 
Valença, dando outras providências.” 

 
 

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

 
            Considerando o bem estar e a segurança pública da população valenciana; 

 
 Considerando os termos do Decreto nº. 06 de 24 de Janeiro de 2013; 
 
 

DECRETA 
 
Art.1º- Todos os proprietários de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de 

serviço, no Município, deverão requerer nova vistoria junto ao Corpo de Bombeiros, para a 
aprovação dos sistemas contra pânico e incêndio, a cada 02 (dois) anos. 

 
Art.2º- Para os efeitos do presente Decreto deverá o contribuinte, no prazo mínimo de 

30(trinta) dias antes de expirar o prazo findo, protocolar nova vistoria. 
 
Art.3º- O protocolo e Certificado de Aprovação deverão ser mantidos no estabelecimento, 

em local visível junto ao Alvará de Licença. 
 
Art.4º- Quando for constatada a infração dos artigos anteriores, adotar-se-ão os seguintes 

procedimentos: 
 
a) Multa de 100 unidades fiscais, na primeira ocorrência; 
b) Multa de 200 unidades fiscais, na segunda ocorrência; 
c) Multa de 300 unidades fiscais e interdição, na terceira ocorrência. 
 
Art.5º- Todos os proprietários de imóveis destinados a fins: comerciais, industriais e de 

prestação de serviço, deverão fornecer ao LOCATÁRIO, no ato da LOCAÇÃO, cópia de: 
            

a)Dois jogos de planta (baixa, corte, fachada, situação/cobertura e de localização – padrão 
ABNT). 

b)Quando se tratar de edifícios com salas comerciais, cópia do Laudo de Exigências e 
Certificado de Aprovação da Edificação. 

 
Parágrafo único: No descumprimento do estabelecido neste artigo e seus incisos, ficará o 

proprietário sujeito a multa de 100 unidades fiscais. 
    

Art.6º - As imobiliárias serão igualmente responsáveis no fornecimento da documentação  
exigida no artigo anterior, aos locatários de imóveis sob sua responsabilidade. 
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Parágrafo único: No descumprimento deste artigo, ficará a imobiliária sujeita a multa de 

100 unidades fiscais e interdição. 
 
Art.7º – Os proprietários de imóveis e as imobiliárias que já estejam com imóveis alugados 

para os fins citados, terão o prazo de 30 (trinta) dias para fornecer aos locatários as cópias dos 
documentos solicitados. 
                                    

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 25 de abril de 2013. 
 
 

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

                                                       Álvaro Cabral da Silva 
                                                                    Prefeito 

 
 
 
 
 


