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DECRETO Nº 208 , DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 

“DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO VALOR DA 

TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 

NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com fulcro 

nos artigos 12, 13, inciso XII, alínea “a”, 90, inciso VI, 116, inciso I, alínea “i”, todos 

da Lei Orgânica do Município, e, 

 

CONSIDERANDO o pedido realizado, pela concessionária do serviço de transporte 

coletivo de passageiros, através do procedimento administrativo de revisão n° 

1270/2017; 

CONSIDERANDO incidentes, renúncia de membro do conselho, recomposição, e 

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 26/10/2017; 

CONSIDERANDO que devido a ausência de laudo técnico, o que inviabilizaria análise 

e deliberação sobre o pedido alternativo de reajuste, o feito foi remetido a Secretaria de 

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

folhas 149, do pré citado procedimento administrativo, conforme ofício GC001/2018; 

CONSIDERANDO planilha de laudo técnico, datada de 11/01/2018, onde levou em 

conta reajuste de tarifa pela variação da cesta de índice da cláusula 11° do contrato de 

concessão, até Dezembro de 2017;   

CONSIDERANDO que a pretensão em relação ao pleito revisional, por ausência de 

comprovação dos pressupostos, foi indeferida; 

CONSIDERANDO que com o indeferimento restou à análise no sentido de fixar e 

deferir o reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano; 

CONSIDERANDO que devido ao resultado do coeficiente tarifário, foi adotada a 

gradação; 

CONSIDERANDO o mais, do parecer da Procuradoria Municipal n° 002/PROC/2018, 

e sua aprovação pelo Chefe do Executivo; 
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CONSIDERANDO que nesta data, o representante da concessionária, entregou 

assinado o termo de compromisso vinculado ao procedimento administrativo; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica reajustado o valor da tarifa do transporte coletivo urbano 

municipal de Conselheiro Lafaiete para R$3,00 (três reais), a partir de 00:00h do dia 04 

de março de 2018 (domingo). 

 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em 

vigor nesta data, com efeitos a partir de 04/03/2018, sendo dada por publicado com sua 

fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da Lei,  

 

Conselheiro Lafaiete, 28 de fevereiro de 2018. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 


