
                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

DECRETO Nº. 64, DE 16 DE JULHO DE 2013. 
             

“Revoga o Decreto nº. 126, de 02 de agosto de 2012, 
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 o Município de Valença adquiriu o terreno localizado a Rua 27 de 

novembro, n. 1.100, bairro Santa Cruz, nesta cidade, com todas as suas benfeitorias; 
 
Considerando que a imissão na posse requerida pelo próprio Município de Valença 

abrange todos os imóveis localizados no terreno em questão; 
 
Considerando que há interesse da Administração Pública na utilização do bem em questão; 

 
Considerando que o Poder Público não pode dispor do seu patrimônio para beneficiar 

interesse particular sem que haja, excepcional interesse público; 
 

 Considerando que o ato de regulamentação da posse previsto no Decreto Municipal nº. 
126/2012 afronta os princípios constitucionais da moralidade, isonomia e impessoalidade, que 
devem revestir os atos da Administração Pública; 
 

Considerando que o Decreto nº. 126/2012 não apresenta justificativa capaz de autorizar a 
utilização de bem público, como residência particular de munícipe; 
 

Considerando os termos do art. 2º do Decreto nº. 126/2012; 
 

Considerando que a Administração Pública pode rever seus próprios atos, de acordo com a 
conveniência e o interesse público; 

 
Considerando que o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público; 

 
DECRETA 

 
 Art. 1º - Fica revogado em todos os termos o Decreto Municipal nº. 126, de 02 de agosto 
de 2012, que “Dispõe sobre a regulamentação da posse de imóvel pertencente ao Município, e 
dá outras providências correlatas.” 
 

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

 
Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2013. 

 
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO, E CUMPRA-SE. 

 
 

Álvaro Cabral da Silva 
Prefeito 


