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PORTARIA Nº 102/18 

- CONCEDE LICENÇA - 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a VERONICA APARECIDA FAUSTINO, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Setor de 
Saúde, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 02/02/18 a 08/02/18, conforme atestado 

médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02/02/18. 

Guiricema, 19 de fevereiro de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
       

PORTARIA Nº 103/18 

- CONCEDE LICENÇA - 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder à VERONICA APARECIDA FAUSTINO, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Setor 
de Saúde, 120 (cento e vinte) dias de licença maternidade (de conformidade com a Lei Municipal nº 63 de 19 de Abril 
de 1991- Estatuto do Servidor Público Municipal – Art.209) no período de 08/02/18 a 07/06/18, conforme certidão de  

nascimento em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/02/18. 

                                    Guiricema, 19 de fevereiro de 2018 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
       

DECRETO Nº 03615/2018 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 723 de 17 de novembro de 2017. 
 
D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2018 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) 
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s).R$ 0,00 () 

 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.produzindo seus efeitos a partir de 19 de fevereiro de 
2018. 

Guiricema, 19 de fevereiro de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

DECRETO Nº 3616 - de 19 de fevereiro de 2018. 

“Aprova a Tarifa do Serviço de Táxi 

no Município de Guiricema e dá 

outras providências” 

O PREFEITO DE GUIRICEMA, no uso de suas atribuições previstas na LOM e na forma do art. 24, da Lei Municipal n. 
512/2008 e, 
CONSIDERANDO a necessidade legal de se fixar a tarifa para remuneração dos permissionários do serviço de táxi no 
Município; 
CONSIDERANDO que a tarifa remuneratória deve levar em consideração os preços dos insumos componentes dos 
custos do serviço de táxi; 
CONSIDERANDO os valores sugeridos pela Secretaria Municipal de Finanças em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Obras e Transporte; 
 
DECRETA: 
Art. 1º A tarifa do serviço de táxi no Município de Guiricema passa a  

corresponder aos seguintes valores: 
I - Bandeirada R$ 5,00 (cinco reais); 
II - Tarifa Km rodado (Bandeira 01) R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos); 
III - Tarifa Km rodado (Bandeira 02) R$ 3,00 (três reais); 
IV - Hora Parada R$ 20,00 (vinte reais). 
§ 1º Se o percurso realizado com o usuário for predominantemente em estrada ou vias com piso de terra, entendendo-se 

esse com 70% (setenta por cento) do trajeto total, será devido um acréscimo de 20% (vinte por cento) nos valores 
previstos neste artigo, exceto em relação à hora parada. 
§2º O valor da tarifa prevista neste artigo foi apurado com base nos seguintes componentes: 
a) Rodagem; 
b) depreciação do veículo; 
c) combustível; 
d) óleo, lubrificação e lavagem; 
e) peças e acessórios; 
f) pessoal de tráfego; 
g) licenciamento; 
h) despesas administrativas; 
i) seguro obrigatório; 
j) remuneração de capital; 
k) taxas de fiscalização, inspeção e impostos; 
l) coeficiente de ocupação. 
§ 3º Para efeitos deste regulamento, considera-se 
I – Bandeira 1 (um) nos dias úteis, no horário das 6:00 às 22:00 horas, até o raio de 20 (vinte) Km; 
II – Bandeira 2 (dois) nos dias úteis no horário das 22:00 às 6:00 horas e nos dias de domingo e feriados, em qualquer 

horário; 
III –A bandeirada de cobrança somente poderá ser baixada após ter o usuário se acomodado devidamente no interior do 
veículo e levantada após o término do serviço e o usuário tomado ciência do preço a pagar; 
IV – Quando o serviço for solicitado por telefone ou outro meio de comunicação, a bandeira será baixada a partir do 
momento que o veículo se deslocar do seu ponto, para o atendimento; 
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V – O serviço solicitado, cujo veículo não for usado, acarretará o pagamento da corrida normal pelo solicitante; 
VI – Os serviços prestados em casamento, enterros, batizados e viagens, são considerados serviços especiais, e, como 

tais, terão remuneração combinada entre permissionário e usuário; 
VII – Considera-se bagagem uma mala ou volume de até setenta (70) centímetros, que o usuário tem direito ao 

transporte sem cobrança de tarifa adicional, além desse volume caberá a negociação direta com o permissionário; 
VIII – Considera-se quilometro rodado para efeito tarifário a quantidade efetivamente percorrida com o usuário após o 

encerramento do serviço, devidamente arredondada para a unidade inteira imediatamente superior.  
§ 4º - Tarifa de bandeirada é o valor correspondente ao primeiro quilômetro considerado indivisível, sendo estabelecida 

com a finalidade de compensar corridas inferiores a hum mil (1000) metros a qual será absorvida nas demais. 
Art. 2º É obrigatório a colagem da tabela de tarifas prevista nesse regulamento no interior do veículo do permissionário, 

conforme modelo estabelecido no Anexo Único, sob pena de penalidade ao permissionário infrator e até revogação da 
permissão, até a adoção do sistema de taxímetro. 
§ 1º - Em hipótese alguma é permitida a cobrança pelos serviços de táxi em valores distintos aos fixados nesse 
regulamento, exceto nas hipóteses previstas no inciso VI, § 3º, do artigo 1º. 
§ 2º - É obrigatória, quando solicitada pelo usuário, a emissão de recibo dos serviços prestados contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: 
a) Identificação do veículo com placa; 
b) Identificação do permissionário com identidade e CPF; 
c) Identificação do condutor com Identidade e CPF; 
d)Descrição do percurso com horário, ponto de partida e chegada, quilometragem percorrida e, se houve, tempo de 

espera; 
e) Tarifa recebida pelos serviços prestados. 
Art. 3º Os valores de tarifa fixados nesse regulamento, poderão ser alterados exclusivamente para assegurar o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de concessão com os permissionários para que os serviços sejam prestados de forma 
adequada e eficiente. 
Art. 4º Este Decreto em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2018. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Guiricema (MG), 19 de fevereiro de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

- Prefeito Municipal – 
 

ANEXO ÚNICO 
 

TARIFA SERVIÇO DE TÁXI MUNICÍPIO DE GUIRICEMA - MG 
DECRETO MUNICIPAL Nº 1635 / 2018 

BANDEIRADA BANDEIRA 01 
KMRODADO 

BANDEIRA 02 
KM RODADO 

HORA PARADA 

R$ 5,00 R$ 2,50 R$ 3,00 R$ 20,00 

BANDEIRADA - para distâncias inferiores a 1km, após deverá ser absorvida com a tarifa devida pelos serviços. 
BANDEIRA 01 - nos dias úteis, no horário das 6:00 às 22:00 horas, até o raio de 20 (vinte) Km. 
BANDEIRA02 - nos dias úteis no horário das 22:00 às 6:00 horas e nos dias de domingo e feriados, em qualquer 
horário. 
TRAJETO EM ESTRADA OU VIA DE TERRA (70%) – Acréscimo de 20% no valor, exceto na hora parada. 
TARIFA NEGOCIÁVEL - Os serviços prestados em casamento, enterros, batizados e viagens, são considerados 
serviços especiais, e, como tais, terão remuneração combinada entre permissionário e usuário. 
KM RODADO - Considera-se quilometro rodado para efeito tarifário a quantidade efetivamente percorrida com o 
usuário após o encerramento do serviço, devidamente arredondada para a unidade inteira imediatamente superior. 
OBS: Obrigatório a emissão de recibo se solicitado pelo usuário. Usuário com direito a transportar uma mala ou 
volume de até setenta (70) centímetros, sem cobrança de tarifa adicional. 

Guiricema (MG), 19 de fevereiro de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

- Prefeito Municipal – 
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Concorrência Pública 001/2018 

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Guiricema/MG comunica aos interessados que fará licitação na 

modalidade CO 001/2018, adotando o critério de MELHOR TÉCNICA tendo como objeto a execução de serviços de táxi 

no Município de Guiricema, sob regime jurídico de permissão, delegada a pessoa física habilitada e capaz, cuja Sessão 

Pública para o Recebimento das Inscrições se dará até o dia 11 de Abril de 2018, até 14:00 horas, na Sala de Licitações 

desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site da Prefeitura Municipal de Guiricema. 

Guiricema (MG), 20 de Fevereiro de 2018. José Antônio de Oliveira, Presidente da CPL. 
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