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DECRETO  Nº. 38, DE 15 DE JUNHO DE 2016 
             

 “Regulamenta à venda de bilhetes de passagem nos 
serviços regulares de transporte rodoviário coletivo 
intermunicipal e interestadual de passageiros no 
Terminal Rodoviário Princesa da Serra, e dá outras 
providências correlatas.” 
 

            
                   ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,  
 
  Considerando a necessidade de tornar obrigatória a utilização da estação 
rodoviária, através de seus guichês, para a realização da venda de bilhetes de passagem nos 
serviços regulares de transporte rodoviário, estando em consonância com o art. 13, XXV da Lei 
Orgânica do Município de Valença; 

 
                    Considerando que compete ao Poder Público organizar e manter os serviços de 
fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia, nos termos do art. 13, XXXII e 
XXXVI LOM;  
 
  Considerando que é dever da administração fiscalizar os serviços públicos 
ofertados; 
 
  Considerando os termos da Lei Municipal nº. 1150, de 11 de dezembro de 1974, 
art. 11; 
 
                   Considerando o art. 14 do Decreto nº. 27, de 30 de dezembro de 1974, que aprova o 
Regulamento da Nova Estação Rodoviária Princesa da Serra; 
 

 
                  

DECRETA 
 
 

          Art. 1º - Regulamenta à venda de bilhetes de passagem nos serviços regulares de 
transporte rodoviário coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros que embarcarem 
no Terminal Rodoviário Princesa da Serra, localizado na praça Paulo de Frontin, nesta cidade. 
 

Art. 2º - Fica vedada a venda de bilhetes de passagem para operação do serviço regular 
de transporte rodoviário coletivo intermunicipal e interestadual, dentro do ônibus, só 
admitida sua venda aos passageiros que embarcarem no Terminal Rodoviário Princesa da 
Serra, através dos guichês das empresas credenciadas. 

 
Parágrafo único: Os passageiros que embarcarem no Terminal Rodoviário Princesa da 

Serra, somente poderão ser transportados de posse dos respectivos bilhetes, exceto para 
àquelas pessoas contempladas com direito à gratuidade em legislação própria. 
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Art. 3º - Para efeito deste Decreto, caberá ao Chefe da Seção de Terminais Rodoviários 
em conjunto com os fiscais de transporte coletivo, fiscalizar o cumprimento do presente, 
relatando ao Secretário Municipal de Serviços Públicos e de Defesa Civil qualquer infração. 
 

Parágrafo único: A empresa que desrespeitar o presente Decreto, estará sujeita a 
penalidade de multa de 100 UFIVAS, aplicada pelo Secretário da pasta. 

 
Art. 4º - Excetua-se deste Decreto às empresas credenciadas que não possuem guichê de 

venda de bilhetes de passagem no Terminal Rodoviário Princesa da Serra, sendo elas: 
COLITUR, PEDRO ANTÔNIO, PROGRESSO, SALUTARES/AGUIA BRANCA.  

 
   Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito, 15 de junho de 2016. 

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

 
 

ÁLVARO CABRAL DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
 


