
                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

DECRETO DE Nº 92, DE 05 DE AGOSTO DE 2009. 
 

Ementa: “Veda a instalação de vendedores fixos e ambulantes em praças 
públicas e jardins, no período de 05 a 16 de agosto de 2009”,  dando outras 
providencias correlatas”. 

  
 

Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito e empossado na forma da Lei, usando de suas 
atribuições legais e, 

 
Considerando a necessidade de regularização do comércio durante os festejos da Padroeira Nossa Senhora 

da Glória, no período de 05 a 16 de agosto de 2009, 
 

Considerando a necessária regulamentação do trânsito livre de pedestres neste período, para manter a ordem 

e  a segurança dos mesmos, 
 

Considerando, finalmente, o disposto nos artigos 86, 87 e 173 do Código de Posturas do Município de 

Valença,  
 

D  E  C  R  E  T  A 
 

Artigo 1º - Fica vedada a instalação de vendedores fixos e ambulantes, durante os festejos de Nossa Senhora 

da Glória, no período de 05 a 16 de agosto de 2009, nas praças públicas, jardins, na via pública da Praça XV de 
Novembro, próximo à sede da Câmara Municipal, na via pública da Praça da Bandeira do lado esquerdo próximo ao 
Colégio Sagrado Coração de Jesus, via pública da Praça da Bandeira do lado esquerdo, próximo ao ponto de táxi, Rua 
dos Mineiros, Avenida Nilo Peçanha, e Rua Padre Luna. 

Artigo 2º - Os vendedores ambulantes que possuem Alvará de Licença para funcionamento nas praças e 

jardins, deverão neste período, exercer suas atividades na rua Conde de Valença, próximo ao Parque Aquático do 
Clube dos Democráticos)  
 Artigo 3º - O não cumprimento no constante deste Decreto, ensejará autuação do vendedor, inclusive com 

possível apreensão de suas mercadorias e multa, a ser imposta pela fiscalização de Posturas do Município.  
Artigo 4º - Decreto entra em vigor na data de sua edição, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2009.  
 
 

Vicente de Paula de Souza Guedes 

Prefeito Municipal 


