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DECRETO Nº. 144, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014. 
                         

“Estabelece normas para o serviço de Táxi no 
Município e dá outras providências”. 

 
              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, Álvaro Cabral da Silva, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Valença, Estado do Rio de 
Janeiro e; 
           

  Considerando a Lei Municipal nº. 1612/92; 
 
  Considerando o que estabelece as Leis Municiais nº. 1.697/95 c/c 2.779/2014; 

 
       Considerando, ainda, a necessidade de nova regulamentação quanto a prestação do 
serviço de táxi no Município; 
 

 
DECRETA: 

 
 

CAPÍTULO I 
DA AUTORIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE TÁXI 

 
Art. 1º- Observado o que dispõem a Lei Municipal nº. 1612/92 e Leis nº. 1697/95 c/c 

2.779/2014, a autorização e a prestação dos serviços de Táxi no Município de Valença ficam 
regulamentadas na forma deste Decreto. 
 

Art. 2º - Serviço de Táxi é aquele prestado por pessoa física devidamente autorizada, com o 
uso de automóvel, tarifa fixada pela Administração, para transporte de passageiros, observadas as 
normas deste Decreto. 
 

Art. 3º- O pedido de autorização para se tornar permissionário e exercer a atividade de 
Táxi no Município, deve ser feito por requerimento devidamente protocolado, acompanhado 
obrigatoriamente da seguinte documentação, sem a qual não pode ser protocolado: 

 
I- À pessoa do requerente: 

 
a) Cópia da carteira nacional de habilitação; 
b) Cópia de comprovante de residência no Município; 
c) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Municipal; 
d) Certidão negativa da Vara Criminal de Valença; 
e) Atestado médico de sanidade física e mental; 
f) Certidão ou declaração de que não está impedido de dirigir pela legislação nacional de 

trânsito; 
g) Cópia da carteira de identidade; 
h) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
i) 02 retratos 3X4. 
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II- O veículo a ser utilizado: 
 

a) Cópia do Certificado de propriedade do veículo em nome do requerente, ou da autorização 
para transferência de veículo devidamente preenchida, datada, assinada e com firma 
reconhecida; 

 
 §1º - A Coordenadoria Municipal de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar deverá exigir a 

apresentação dos originais relativos aos documentos apresentados em cópias para conferência 
e autenticação. 

 
  §2º - O servidor que promover a conferência e autenticação deverá se identificar em cada 
uma das cópias autenticadas colocando nome, matrícula e assinatura.   
 

Art. 4º - É vedado a uma mesma pessoa obter mais de uma permissão para a prestação do 
serviço de táxi. 

 
Art. 5º - O veículo a ser utilizado no serviço de táxi deve estar em perfeito estado de 

conservação, para o que será exigida a comprovação da vistoria anual do Detran-RJ, não podendo 
ainda, o veículo exceder a 07 (sete) lugares. 
 

Parágrafo Único: A idade do veículo não será impedimento para a permissão de que trata esse 
Decreto, desde que esteja vistoriado na forma do caput deste artigo. 

 
CAPÍTULO II 

DA PERMISSÃO E CADASTRAMENTO PARA O SERVIÇO DE TÁXI 
 

Art. 6º - Analisada a documentação pessoal do requerente e a do veículo, estando de 
acordo com as normas deste decreto, o processo será encaminhado a Coordenadoria de Trânsito, 
Tráfego e Ronda Escolar para parecer, que após encaminhará para análise do Secretário de 
Serviços Públicos e de Defesa Civil, e por este ao Chefe do Executivo, para se pronunciar quanto a 
autorização para a permissão do serviço à pessoa requerida. 
 

 
Art. 7º - Autorizado o pedido pelo Chefe do Poder Executivo municipal, a Coordenadoria de 

Trânsito comunicará ao requerente que, antes de receber a permissão, deverá se cadastrar junto à 
Fazenda Municipal, como motorista autônomo de táxi, para o que lhe deverá ser fornecido 
documento autorizando o cadastro, contendo: 

 
I- O número do processo por meio do qual foi requerida a autorização para a permissão 

do serviço de táxi; 
II- Seus dados pessoais; 
III- Número e localização do ponto em que vai se fixar. 
 

Art. 8º - Após o cadastramento do permissionário junto á Fazenda Municipal, mediante 
anexação de cópia do respectivo ato de Permissão e alvará de licença, a Coordenadoria Municipal 
de Trânsito expedirá o certificado de inscrição e cartão de registro de táxi, do qual deverá constar: 

 
I- A identificação do permissionário do serviço; 
II- A identificação do motorista auxiliar; 
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III- A identificação do veículo; 
IV- A identificação do ponto e vaga; 
V- A data do início da atividade e o prazo de validade do cartão. 
 

§1º - O certificado de inscrição e cartão de registro de táxi é o documento pelo qual o 
permissionário promoverá junto ao órgão estadual de trânsito a mudança de placa ou 
emplacamento no caso de carro ainda não emplacado. 
 

§2٥- O certificado de inscrição e cartão de registro de táxi, deverá ser renovado 
anualmente mediante comprovação do pagamento das respectivas taxas referentes ao serviço; 

 
 

CAPÍTULO III 
DO CADASTRAMENTO DE MOTORISTA AUXILIAR 

 
Art. 9º - Para cada permissionário, será permitido o cadastramento de um motorista 

auxiliar. 
 
§1º - É vedado ao motorista auxiliar cadastrado, ser vinculado a mais de um permissionário 

para prestação do serviço de táxi. 
 

§2º- O cadastramento de motorista auxiliar será feito mediante pedido regularmente 
processado no Protocolo da Prefeitura, acompanhado de autorização escrita do respectivo 
permissionário e de todos os documentos do inciso I do artigo 3º deste Decreto. 
 

§3º- Deve ser adotado o mesmo procedimento estabelecido nos §1º e §2º do artigo 3º 
deste Decreto, quanto à documentação do motorista auxiliar. 
  

§4º- Excepcionalmente para atendimento à viúva ou ao herdeiro do permissionário sem 
Carteira Nacional de Habilitação, será admitido o cadastramento de 02 (dois) motoristas 
auxiliares. 
 

Art. 10 - O veículo cadastrado como táxi não poderá, em hipótese alguma, ser conduzido 
por outra pessoa que não o próprio permissionário ou motorista auxiliar. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA TRANSMISSÃO DA PERMISSÃO DO SERVIÇO DE TÁXI 

 
Art. 11 - A transmissão da permissão concedida pelo Município de Valença, só poderá 

ocorrer nas hipóteses do artigo 1º e parágrafo único da Lei Municipal nº1697/95, e ainda, na 
hipótese do art. 1º e parágrafos da Lei Municipal nº. 1.612/1992, sendo vedada qualquer outra 
forma de transmissão da permissão entre particulares. 

    
 
      § 1º – Para a transmissão de que trata o caput deste artigo, deverá o requerente protocolar 

seu pedido junto a Prefeitura de Valença, o qual será analisada pela Coordenadoria de Trânsito 
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com aval do Secretário de Serviços Públicos, que após remeterá a Procuradoria-Geral do Município 
para parecer. 

 
§ 2º – Em caso de parecer favorável o processo será remetido ao crivo do Chefe do 

Executivo que em caso de aquiescência concederá a transmissão. 
 

§ 3º – Caso o parecer seja pelo indeferimento do pedido, por falta de qualquer dos 
requisitos previstos nas Leis municipais nº. 1.612/1992, 1.697/1995, o processo será remetido a 
Secretaria de Serviços Públicos/Coordenadoria de Trânsito que após dar ciência ao requerente o 
arquivará. 
 

Art. 12 - Para análise da transmissão será exigido os seguintes documentos e 
comprovações: 
 

 I - do permissionário transmitente: 
 
a) comprovante dos tributos municipais exigidos para a prestação do serviço de táxi, 
devidamente pagos; 

 
b) cópia do ato de permissão; 
 
c) declaração autenticada solicitando transferência, com a indicação do cessionário; 
 
d) cópia autêntica da identidade e CPF; 
 
e) comprovante de residência; 
 
II – da pessoa que pretende adquirir: 
 
a) cópias autênticas do CPF, RG, Carteira de Habilitação, Título de Eleitor e 
comprovante de residência, do mês anterior ao presente; 
 
b) certificado de registro e licenciamento do veículo em seu nome; 
 
c) certidão negativa da Vara Criminal de Valença; 
 
d) atestado médico de sanidade físico e mental; 
 
e) Certidão ou declaração de que não está impedido de dirigir pela legislação nacional 
de trânsito; 
 

                     f) 02 retratos 3X4. 
 

 
CAPÍTULO V 

DA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTORIZADO E BAIXA DA INSCRIÇÃO DO MOTORISTA 
AUTÔNOMO 
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Art. 13 -  A substituição de um veículo por outro, de pessoa já permissionária deverá ser 
objeto de pedido protocolado junto a Prefeitura, acompanhado da seguinte documentação: 

 
a) Cópia do certificado de registro do veículo em nome do requerente, ou da 

autorização para a transferência de veículo devidamente preenchida, datada e 
assinada e com firma reconhecida:  

b) Cópia da documentação de porte obrigatória, exigida pela legislação de trânsito em 
dia com as obrigações fiscais; 

c) Comprovante da baixa da placa de táxi, do veículo a ser substituído junto ao órgão 
de trânsito. 

 
     

Art. 14 – Poderá existir novas autorizações para o serviço de Táxi no Município, 
evidentemente com referendo legislativo, e nos casos de desistência devidamente formalizada e 
com a respectiva baixa na inscrição da Fazenda Municipal.  
 

Parágrafo Único: A baixa de inscrição de motorista autônomo, autorizado a prestar o 
serviço de táxi, somente será feita com parecer da Coordenadoria de Trânsito, com a informação 
de que realmente a atividade do permissionário foi cessada.   
   

Art. 15 - Desde que haja vaga para o serviço de táxi no Município, nos termos do art. 14 
deste Decreto, a permissão obedecerá a ordem do pedido protocolado após a data da vacância, 
desde que, o processo administrativo esteja instruído com toda documentação exigida nos incisos 
I e II do art. 3º, devidamente regular. 
 

Parágrafo Único: Os pedidos protocolados em data em que não tenha vagas, serão 
imediatamente indeferidos, de forma definitiva, pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos e 
de Defesa Civil, com o arquivamento do processo. 

 
CAPÍTULO VI 

DO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO PERMISSIONÁRIO 
 

 
 Art. 16 – Ao permissionário será concedida autorização para afastar-se do ponto de táxi 
pelos seguintes motivos: 
 
 I – tratamento de saúde; 
 II – furto ou roubo do veículo; 
 III – reparo de veículo, devidamente comprovado por vistoria pela autoridade municipal. 
 
 

Art. 17 - O permissionário poderá manter-se afastado do ponto pelo período de 30(trinta) 
dias, mediante autorização do Coordenador de Trânsito, com pedido devidamente protocolado 
junto a Prefeitura. 
 

Parágrafo único - O afastamento, a qualquer titulo, por prazo superior a 30(trinta) dias 
deverá ser protocolado para parecer do Coordenador de Trânsito e após encaminhado ao 
Secretário de Serviços Públicos, para análise, para autorização ou não. 
 



                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

  
CAPÍTULO VII 

DOS DEVERES DO PERMISSIONÁRIO E MOTORISTA AUXILIAR 
 

Art. 18 - São deveres dos Permissionários e Auxiliares autorizados para o serviço de táxi: 
 

a) Exercer efetivamente o serviço objeto da autorização; 
b) Tratar com devido respeito e urbanidade os usuários do serviço; 
c) Observar as regras de trânsito; 
d) Obedecer as regras estabelecidas pelo Município para prestação do serviço;  
e) Respeitar a tabela de tarifas;    
f) Prestar auxílio aos usuários do serviço em geral e especialmente no embarque e 

desembarque de gestantes, crianças, idosos e portadores de deficiência; 
g) Manter-se adequadamente vestido.  
h) Cumprir com as obrigações fiscais e tributárias do Município. 
i) Conhecer as principais vias, logradouros, hotéis, terminais de passageiros, hospitais e 

pontos turísticos do Município. 
j) Manter no veículo cópia do presente Decreto. 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 19 - Os pontos e o número de vagas para o serviço de táxi, estabelecidos para o 
Município são definidos de acordo com o Anexo Único do presente Decreto. 
 

Parágrafo Único: Nos pontos classificados como rotativos, o tempo de parada não poderá 
exceder a 30(trinta) minutos. 
 

Art. 20 – Qualquer dúvida na aplicação deste Decreto deverá ser objeto de decisão 
expressa do Secretário de Serviços Públicos e de Defesa Civil em processo administrativo. 
                                                        

Art. 21 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrario, em especial o Decreto Nº. 16, de 20/03/2000 e Decreto Nº. 44 de 02/06/2014. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2014. 
 
 

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

Álvaro Cabral da Silva 
Prefeito 
 
 



                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 
 

RELAÇÃO DOS PONTOS E DAS VAGAS DE TÁXIS NO MUNICÍPIO DE VALENÇA 
 

Pontos Locais Quantitativo 

01 Praça da Bandeira                                                      FIXO 13 

02 Av. Nilo Peçanha (Agito e Uso)                                FIXO 21 

03 Av. Nilo Peçanha                                                        FIXO 10 

04 Praça Paulo de Frontin                                              FIXO 13 

05 Rua dos Mineiros                                                       FIXO 10 

06 Terminal Rod. Floriano S. Pinto                               FIXO 04 

07 Rua São Jorge – Chacrinha                                       FIXO 01 

08 Distrito de Barão de Juparanã                                 FIXO 21 

09 Distrito de St. Isabel do Rio Preto                           FIXO 16 

10 Distrito de Pentagna                                                 FIXO 11 

11 Distrito de Parapeúna                                               FIXO 11 

12 Distrito de Conservatória                                         FIXO 11 

13 Praça Balbina Fonseca                                              ROTATIVO -x- 

14 Estrada Valença X Rio das Flores (em frente a instalação da 
UPA)                        
                                                                                      FIXO 

04 

15 Rua Cel. Leite Pinto – Centro (em frente a instalação do 
Hospital Regional)                                                                      FIXO 

05 

TOTAL  151 

 
 

 


