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DECRETO N9 4 0 3 1 , DE 27 DE JULHO DE 1989.

Fixa normas para os reajustes tarifário p£
ra os serviços de táxis do municTpio.

O Prefeito Hunicipal de Itabira,

no

uso

das atribuições legais que lhe sao facultadas;

a.
DECRETA:

Artigo 19- Ficam estabelecidas as
regulamentares para os reajustes das tarifas para os serviços de
do municTpio, que passam a ser as seguintes:

normas
táxis

Artigo 29- As tarifas serão corrigidas

p£

lo Poder concedente, aplicado o Tndice percentual do B.T.N. ( Bônus

do

Tesouro N a c i o n a l ) , do mes em curso, e o Tndice de reajuste do preço

da

gasolina.

b

Artigo 39- Os reajustes serão
corrigidos
dentro da periodocidade de 30 (trinta) dias, a partir do dia 15 de
cada
mis.
Artigo 4 9 - As fixações da tarifa
inicial
(Bandeirada), Quilômetro rodado na Bandeira I, Hora Parada e Volume,serão
reajustados pelo mesmo Tndice em que foi calculado pela defasagem.
Parágrafo 19- A tarifa da Bandeira II,e f^
xada em 305É sobre o valor da Bandeira I, (jã incluTda no taxTmetroJ e pa^
ra as viagens quando o usuário solicitar que o veTculo mantenha a sua dis^
posição, quando a viagem for contratada por custo., qui lometrlco.
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Parágrafo 29- A tarifa para a Bandeira II,
somente poderá ser aplicada de 22:00 as 06:00 Hs, nos domingos e
feria,
dos.
Artigo 59- E facultado ao Permissionário a
cobrança de S^% acima da tarifa, era retorno nos seguintes limites
urba^
nos: C.V.R.D. { Centralizada), Fermag, Vila Técnica da Conceição,
Agua
Fresca (Ponte), Centro Comunitário Joao XXIII e COHAB lêlt, estando estes
locais demarcados com placas indicativas.
Artigo 59- Revogadas as disposições

O

contrário, este decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Hunicipal de Itabira, 27 de julho de 1989.
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