
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Lei n.º  2.779 
De 12 de maio de 2014. 
(Projeto de Lei n.º 27  oriundo do Poder Executivo) 
 

    
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI N.º 1.697, DE 

05 DE JUNHO DE 1995 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA 

RESOLVE: 
 
Art. 1º -  O artigo 7º da Lei n.º 1.697, de 05 de junho de 1995, passa 

a vigora com a seguinte redação: 
 

“Art. 7º - Até que a população valenciana atinja o número de 
100.000 ( cem mil) habitantes, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ficam os 

permissionários desobrigados do uso de taxímetros. 
 

§ 1º - Fica autorizada a concessão de novas permissões dos serviços 
de Táxi no Município de Valença, distribuídas da seguinte maneira: 
 

a) 01 no ponto de táxi no Distrito de Barão de Juparanã; 
b) 01 no ponto de táxi no Distrito de Santa Isabel do Rio Preto; 
c) 01 no ponto  de táxi no Distrito de Pentagna; 

d) 01 no ponto  de táxi no Distrito de Parapeuna; 
e) 01 no ponto  de táxi no Distrito de Conservatória. 

 
§ 2º -  Fica criado um ponto de táxi na Estrada Valença X Rio das 
Flores, próximo a 91º Delegacia de Polícia de Valença, em frente à 

instalação da UPA, com o quantitativo de 04 (quatro) permissões 
dos serviços de táxi, em observância ao parecer favorável da 
Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de 

Valença. 
 

§ 3º - Fica criado um ponto de táxi na Rua Cel. Leite Pinto – 
Centro, em frente à instalação do Hospital Regional, contendo o 
quantitativo de 05 (cinco) permissões dos serviços de táxi, em  

 



 

 
 

 
 
 

 
observância ao parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços 
Públicos da Câmara Municipal de Valença. 

 
§ 4º - As novas permissões constantes nos parágrafos anteriores 

deste artigo, serão incluídas no Anexo Único do Decreto nº. 16, de 
20.03.2000, por ato do Chefe do Poder Executivo.” 
 

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
               Sala das Sessões em 12 de maio de 2014. 
 

 
 
Salvador de Souza   Silvio Rogério Furtado da Graça 

PRESIDENTE                                 VICE - PRESIDENTE                   
  

 
 
        

                                  
Genaro Eurico Rocha    Michelle Vieira Cabral da Silva 

1º SECRETÁRIO           2ª  SECRETÁRIA 
 
_____________________________________________________________________ 
Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a 

presente Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações. 
Gabinete do Prefeito, em 16/05/2014. 

 
 

Álvaro Cabral da Silva -     Prefeito Municipal 
 


