
 

DECRETO Nº 011, DE 25 DE JANEIRO DE 2016. 

        Autoriza percentual de aumento do Taxímetro do 

        Município de Capivari do Sul e fixa os valores a 

        serem praticados. 

MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO, Prefeito Municipal de Capivari do Sul, no uso de suas atribuições legais e 

das disposições contidas no inc. IV, do art. 24, da Lei 8.666/93, considerando a necessidade de Regulamentar os 

preços pela exploração de veículos de aluguel de uso individual (Táxis) na Jurisdição do Município,  

Considerando que o último reajuste foi concedido em setembro de 2008; 

Considerando que durante esse período, vários foram os reajustes nos preços dos combustíveis, assim como nos 

componentes, acessórios, peças e serviços necessários para a manutenção dos veículos. 

DECRETA: 

ART. 1º. Ficam estabelecidos os preços a serem praticados pelos permissionários, e/ou concessionários autorizados 

à exploração dos serviços de transporte de veículos de aluguel de uso individual (táxis), na jurisdição do Município de 

Capivari do Sul, que passa a ser os seguintes: 

I – Bandeira 1 (tráfego entre 7,00h até 19,59h inclusive): 

a) Bandeirada (valor inicial da corrida no primeiro kilômetro):  R$ 5,00 (cinco reais); 

b) Quilômetros rodados seguintes: R$ 2,50 

II - Bandeira 2 (tráfego entre as 20,00h até 6,59h inclusive) 

a) Bandeirada: (valor inicial da corrida no primeiro kilômetro): R$ 5,00 

b) Quilômetros rodados seguintes: R$ 3,00 

III – Hora de espera: Cada hora de espera pelo passageiro: R$ 15,00 

Art. 2º. Permanecem em vigor as demais disposições contidas no Decreto nº 09 de setembro de 2008.  

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  DE CAPIVARI DO SUL, em 25 de janeiro de 2016. 

     

                          MARCO ANTÔNIO MONTEIRO CARDOSO 
                                                                           Prefeito  Municipal 
   

              Registre-se e Publique-se. 

 

         Adm.  JOSÉ MAURO FRAGA SALERNO    
        Secretário Municipal de Administração  
  

“ Doe órgãos, doe sangue, salve vidas! ” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 

 


