
 
                GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Gabinete do Prefeito 

 

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 – Centro – Conselheiro Lafaiete – MG. 

 

 
DECRETO Nº 204, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 

“DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO REAJUSTE DOS 
SERVIÇOS DE TÁXI DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO 
LAFAIETE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelos artigos 12; 13, inciso III, 90, inciso VI e 116, inciso I, alínea “i”, todos da 

Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de junho de 1990, e 

 

CONSIDERANDO o pedido realizado pelo representante dos taxistas, datado de 

21/02/2017, folhas 113 do procedimento administrativo 1270/2017; 

CONSIDERANDO incidentes, renúncia de membro do conselho e recomposição, 

fatores que culminaram no atraso na conclusão do procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO manifestação do Conselho Municipal de Transporte e 

Trânsito/CMTT, e comunicação através do ofício 09/2017, de folhas 146; 

CONSIDERANDO que devido a ausência de laudo técnico, o feito foi remetido a 

Secretaria de Fazenda para apuração do devido impacto inflacionário, o que veio através do 

laudo de folhas 150, ofício GC002/2018; 

CONSIDERANDO que para reajuste foi considerada a variação do IPCA referente ao 

período de Junho/2016 a Dezembro/2017; 

CONSIDERANDO o parecer da Procuradoria Municipal n° 002/PROC/2018, e sua 

aprovação pelo Chefe do Executivo, que fixou os valores das novas tarifas, de acordo com o 

apurado em laudo técnico. 

 

DECRETA: 
 

Art. 1ºººº - Fica aprovado o reajustamento das Unidades Taximétricas, passando os novos 

valores a: 

  Bandeirada - R$5,99 
  Bandeira 1 - R$6,00 
  Bandeira 2 - R$6,60 
  Hora parada - R$30,65 
  Taxa de Descolamento - R$6,00 

 

Art. 2ºººº - Os novos valores só poderão ser exigidos após a obrigatória aferição dos taxímetros.  

 

Art. 3ºººº - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, 

sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da 

Administração e na forma da Lei. 

 

Conselheiro Lafaiete, 21 de fevereiro de 2018. 

 

MÁRIO MARCUS LEÃO DUTRA     JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS CHAGAS 

 Prefeito Municipal                         Procurador Municipal  


