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DECRETO N'002/2016, DE 20 DE JANEIRO DE 2016.

FIXA TABELA DE PREÇOS PARA
CORRIDAS DE TÁXT.

AFoNSo NIKODEM, Prefeito em Exercício de cândido Godói, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando os estudos apresentados,
Ata00ll20l5, pela comissão de Estudos Técnicos para Fixação das Tarifas de Táxi, confbrme
os afiigos 2l e 22 da Lei Municipal n' 2.04012009,

DECRETA:

4fi. lo - Fica todo o proprietário
tabela a seguir:
Corridas até l5 Km do ponto de partida
Em dias de tempo bom por Km ...........

de táxi autorizado a cobrar o valor da

Em dias
De noite

de chuva e de noite com tempo bom por Km
com chuva por Km

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
,.R$

04
04

2

2
2

2,04
2,04
2,36

9,56
10,92

,36
Km

Em de tempo bom por Km ...
Em dias de chuva e de noite com tempo bom por Km ..
De noite com chuva por Km
Taxa mínima no interior e no perímetro urbano
Por hora de espera

{rt. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando o Decreto no 00112015, de 05 de janeiro de 2015.

Gabinete do Prefeito de cândido Godói, RS, em 20 de Janeiro de 2016.

Registre-se e publique-se

DIDO Gur.-.i;
PUBLICADO EM
aç;tcJ ry'-a

coNF. 1E12,053/09

P. M. CÁn

Prefeito em Exercício

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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ATA Ne OOLl20t6.

ezoito dias do mês de janeiro de 2016, às 9.00 hs

reuniu-se a comissãohoras, na cretaria lVlunicipal da Administração,
nomea pela portaria ne 38L/2014 , com vistas a realização de estudos
técni s para cobradas no serviço de
[Vu cípio de Nos exatos termos do
M icipal na issão constatou, que n

aumento da gasolina no percentual de 22,72%

rificado fatores a ser considerados na revisão,
lário mín ional no percentual de 1,1",68%. Os

escritos n pra, foram também sopesados, OU

a revisão das tarifas

Cândido Godói/RS.

2A40/2009 a comi

táxi lotados no

artigo 22 da Lei

ro ano de 20L5,

Também foi
o aumento do

demais pontos

seja, custos de

h

entre os

rimo nac

a Lei su

d

eração, manutenção e a depreciação do veículo e o lucro sobre o
ital investido. Apos ampla discussão, considerando o custo estimado
km rodado, a comissão decidiu pela majoração das tarifas no

pe ntual de 20%o, cujo decreto com a tabela dos preços

correspondentes passará a vigorar a partir de de janeiro de 2016.
Nada mais havendo a tratar, eu Gilberto Rohleder, secretariei a presente
reunião, que ap

Çü",.,:.a7-o
ida e achada conforme será assinada pela comissão

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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