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DECRETO Nº 5.394 
Dispõe sobre reajuste de preços das tarifas para os 
serviços de táxi no Município de São Lourenço. 

 
O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no inciso IX do Art. 90, da Lei Orgânica Municipal, c.c. o que prescreve no Decreto 
nº. 5.041, de 30/12/2013, que regulamenta o serviço de "Táxi" no Município de São 
Lourenço/MG; considerando que a concessão de reajuste visa recompor os preços dos 
serviços de táxi a realidade operacional e, consequente adaptação à realidade financeira; 
considerando que a medida possibilita a manutenção do serviço, imprescindível à 
população;  
  
DECRETA: 
 

Art. 1º Fica reajustado, a partir desta data, os preços dos serviços de táxi, no Município, 
conforme tabela constante do Anexo I deste Decreto. 

 
Parágrafo Único. Quando o percurso for inferior a 500 metros o preço do serviço de táxi 
será de 50% do valor mínimo da tabela. 
 
Art. 2º Os valores constantes da tabela de preços dos serviços de táxi, do Município de São 
Lourenço, parte integrante deste Decreto, deverão ser praticados e cumpridos por todos os 
taxistas cadastrados nesta Prefeitura. 
 
Art. 3º A partir da data de publicação deste Decreto será obrigatória à permanência da tabela 
de preços dentro do veículo, em local visível, devendo a mesma ser exibida ao usuário para 
cobrança da corrida, independentemente de sua solicitação. 
 

Art. 4º A tabela de que trata o Artigo 1º deste Decreto, não poderá ser rasurada, emendada ou 
substituída por outra e nem descumprida por nenhum taxista, sem a prévia e expressa 
anuência do Chefe do Poder Executivo Municipal, sob pena de suspensão definitiva dos 
direitos da permissão de taxista e do cancelamento de seu registro nos cadastros competentes 
da Prefeitura Municipal de São Lourenço. 
 

Art. 5º Para que se cumpra o disposto no Artigo 2º, a Prefeitura Municipal de São Lourenço 
fornecerá cópia deste Decreto e respectiva tabela a todos os taxistas regularmente 
cadastrados, devendo a mesma ser retirada junto a Gerência de Trânsito e Transporte Público. 
 

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto nº. 3.905, de 
26/08/2010, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 31 de dezembro de 2014. 
 

 
José Sacido Barcia Neto 

Prefeito Municipal 
 

Luís Cláudio de Carvalho 
Secretária Municipal de Governo 

 
 

Marco Antônio da Cunha Arantes 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica 
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ANEXO I 
 
 

TABELA DE PREÇOS DO SERVIÇO DE TÁXI DO MUNICÍPIO DE SÃO 
LOURENÇO 

 
 
 

ITINERÁRIO TABELA 

Centro X Centro R$ 13,00 

Centro X Bairro R$ 20,00 

Centro X Rodoviária R$ 20,00 

Rodoviária X Centro R$ 20,00 

Bairro X Bairro R$ 25,00 
 
   
Observações:  
1 - No período de 22 horas às 6 horas, domingos e feriados – acréscimo de 30% (Trinta 
por cento) 
2 – Hora Parada – R$ 30,00 
3 – Viagens – a combinar: 
4 – Trajeto com retorno – 50% (cinqüenta por cento) do valor do trajeto de volta. 
5 – Esta tabela ficará fixada, dentro do veículo, em local visível aos passageiros e seus 
valores deverão ser cumpridos por todos os taxistas cadastrados junto a Prefeitura 
Municipal de São Lourenço. 
 


