
                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

DECRETO Nº. 110, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. 

             

“Decreta a afetação de bens e equipamentos 

que compõem o sistema de abastecimento de 

água e esgoto no Município de Valença, em 

posse de terceiros.” 

     

         LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,  

     

Considerando que os bens de uso comum do povo ou de domínio público são os que se 

destinam à utilização geral pela coletividade (como por exemplo ruas e praças); 

 

Considerando que os bens de uso especial são àqueles que se destinam à execução dos 

serviços públicos em geral; 

 

Considerando que a afetação de um bem público ocorre quando um bem está sendo 

utilizado para um fim público determinado, seja diretamente pelo Município, seja pelo uso de 

particulares em geral; 

 

Considerando que os bens de uso comum e os bens de uso especial são bens afetados à 

destinação específica; 

 

Considerando que a afetação é a destinação do bem público à satisfação das 

necessidades coletivas, do que deriva sua inalienabilidade; 

 

Considerando por fim, que os bens afetados à prestação de serviços públicos, possuem 

alguns atributos exclusivos dos bens públicos, como a impenhorabilidade, circunstância que 

reforça o entendimento de que bens afetados constituem verdadeiros bens públicos; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1º. Ficam afetados todos os bens e equipamentos que compõem o sistema de 

abastecimento de água e esgoto no Município de Valença, em posse de terceiros. 

 

Art. 2º. A partir da data deste Decreto, fica vedada a retirada e movimentação dos bens 

afetados sem prévia anuência do Poder Público  Municipal. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua edição. 

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2019. 

 

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

 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 
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