
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

  
DECRETO N. 176, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

 

Estabelece Normas de funcionamento do Evento denominado 
“Artesanato Natalino” no Município de Valença. 

.     

 

 

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do Município de Valença, Estado 

do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais; 

 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Ficam reguladas normas de funcionamento do evento denominado 

“ARTESANATO NATALINO”, conforme Anexo I deste Decreto. 

 

Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua edição. 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.   

 

 

Gabinete do Prefeito, 08 de dezembro de 2009. 

 

 

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES 

Prefeito 
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ANEXO I 

 

TÍTULO I 

Da introdução e do prazo do evento. 

 

Art. 1º - O presente Evento, que se realizará entre os dias 1°(primeiro) de dezembro e 

com enceramento no dia 24 (vinte e quatro) de dezembro do ano corrente, na praça 

Visconde do Rio Preto, fica denominado “Artesanato Natalino” e terá como finalidade 

principal incentivar as práticas de economia solidária através do associativismo no 

município de Valença na área de artesanato em geral. 

 

TÍTULO II 

Das Inscrições  

 

Art. 2º - Deverá o interessado procurar a Associação de Artesanato a que esteja 

vinculado, para que seja efetuada a primeira etapa das inscrições, a fim de participar no 

referido evento. 

 

Parágrafo Primeiro: A referida inscrição deverá ser solicitada junto à Casa do Artesão e 

Associação dos Artesãos de Valença, no prazo improrrogável de 30 (trinta) de 

novembro do corrente ano. 

 

Parágrafo Segundo: As inscrições serão limitadas ao número máximo de 20 (vinte), 

correspondente ao número de espaços a serem disponíveis para o evento, sendo que a 

Casa do Artesão terá o número de até 04 (quatro) espaços e a Associação dos Artesãos 

de Valença terá o número de até 16 (dezesseis). 

 

Parágrafo Terceiro: Poderá haver remanejamento dos espaços, de acordo com 

necessidade de cada Associação parceira. 

 

Parágrafo Quarto: A concessão inicial das inscrições pelas Associações parceiras no 

evento deverá obedecer à ordem cronológica de solicitação. 

 

Art. 3º - As inscrições previamente deferidas pela Casa do Artesão e Associação dos 

Artesãos de Valença serão submetidas à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que, 

após verificada a situação do artesão e participante junto ao Município,  oporá o 

deferimento em definitivo. 

 

Parágrafo Primeiro: Só será deferida a inscrição junto ao evento aos artesãos que 

estejam adimplentes junto as Associações que estão vinculados e ao Município. 

 

Parágrafo Segundo: A decisão que indeferir a inscrição em definitivo, caberá recurso no 

prazo de 24 horas, da data da ciência do indeferimento, junto a Secretária Municipal de 

Cultura e Turismo, que, em última instância, emitira seu julgamento. 
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TÍTULO III 

Direitos 

 

Art. 4º - São direitos do artesão: 

I- Expor e comercializar seus trabalhos; 

II-Usufruir, temporariamente, durante o evento, o espaço público que lhe fora permitido 

usar; 

 

Art. 5° - São direitos da Administração Publica Municipal: 

I – Limitar e fiscalizar os espaços cedidos para os artesãos, nos termos da legislação 

vigente; 

 

 

TÍTULO IV 

Deveres 

 

Art. 6º - São deveres do artesão: 

I- Zelar pelo espaço cedido pela Municipalidade; 

II- Estar devidamente vinculado as Associações de Artesanato participantes do Evento; 

III- Estar adimplente com suas obrigações junto Associação e a municipalidade; 

IV - Respeitar o espaço a ele cedido e limitado pela municipalidade; 

V – Exercer a exposição e venda de seus produtos de forma adequada, em respeito aos 

demais participantes do evento. 

 

 

Art. 7º - São deveres da Administração Pública Municipal: 

I- Ceder e estruturar o locar para o referido Evento; 

II- Zelar pelo espaço público utilizado; 

III- Fiscalizar os participantes no ato da inscrição inicial, para o devido deferimento ou 

indeferimento da participação no referido projeto. 

 

Art. 8º - São deveres das Associações de Artesãos, parceiras no Evento: 

 

I – Em conjunto com o Município fiscalizar os participantes no ato da inscrição inicial, 

para o devido deferimento ou indeferimento da participação no referido projeto; 

II – Fornecer para o Município de Valença todas as informações necessárias ao bom 

andamento do evento; 

 

 

TÍTULO V 

Exclusão 

 

Art. 9° - Será Excluído o “artesão” que não respeitar seus direitos e deveres 

apresentados no Titulo III e IV. 
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 TÍTULO VI 

Limitação Espacial 

 

Art. 10 - Os artesãos terão espaços cedidos e determinados pelo Município, metrados 

em tendas de 2m x 2m até 3m x 3m para apresentação dos seus artesanatos, sendo estes 

espaços sujeitos a fiscalização Municipal. 

 

Parágrafo único: Caso o artesão não respeite o limite estipulado, o mesmo poderá ser 

excluído do presente projeto. 

 

 

TÍTULO VII 

Responsabilidade 

 

Art. 11-O Município não arcará com qualquer despesa advinda de furto ou roubo ou 

dano de qualquer natureza praticado por terceiro, no interior das tendas dos artesãos, 

sendo esta de caráter exclusivo do artesão participante. 

 

TÍTULO VIII 

Identificação 

 

Art. 12 - O artesão e a tenda deverão estar devidamente identificados com crachá e 

cartão de identificação, respectivamente. 

Parágrafo único: O referido crachá, bem como o cartão de identificação deverá ser 

obtido no momento de deferimento em definitivo da participação do artesão no presente 

evento. 

 

TÍTULO IX 

Da Montagem e Desmontagem 

 

Art. 13 - O Município disponibilizará apenas uma cobertura para as tendas, ficando a 

cargo do artesão a parte interior da mesma, no local determinado pelo Município. 

 

Art. 14 - O Município disponibilizará os recursos humanos necessários para a devida 

instalação de energia elétrica. 

 

Art. 15 - O Município se responsabilizará pela desmontagem e organização do espaço 

cedido ao final do projeto. 

 

TÍTULO X 

Dos casos omissos e vigência. 

 

Art. 16 – Os casos omissos serão definidos a critério da Secretária Municipal de Cultura 

e Turismo. 

 

 

 


