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DECRETO SG/nº 672/13, de 12 de setembro de 2013. 
 

Fixa o valor da Tarifa de Táxi no Município de 
Criciúma. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais 

e em conformidade com o art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 05.07.90, e a Lei 
Municipal nº 3.229 de 29.12.1995, e considerando a necessidade reajustar os valores das 
tarifas do serviço de táxi,  

 
DECRETA: 
 
Art.1º- As tarifas de bandeira para os serviços de Táxi no Município de 

Criciúma, passam a vigorar com os seguintes valores: 
 
Bandeirada ..................................... R$  5,06 
Bandeirada I ................................... R$  2,49 (07:00 às 19:00h) 
Bandeirada II .................................. R$  2,99 (19:01 às 06:59h) 
Hora Parada ................................... R$ 10,41 
 
Art.2º- Somando-se a quilometragem de ida e a volta, é de livre negociação 

entre o profissional motorista de táxi e o usuário quando do transporte de passageiro partindo 
de Criciúma para outra localidade de outro município, considerando o quilômetro rodado. 

 
Parágrafo Único: Fica autorizado o Sindicato da categoria a elaborar tabela de 

valores por quilômetro rodado, pelo serviço descrito no caput deste artigo.  
 
Art.3º - A não observância às tarifas fixadas neste Decreto, em todos os pontos 

de táxi do município, acarretará ao permissionário a perda da vaga correspondente. 
 
Art.4º- Fica expressamente proibida à utilização de tabelas para cobrança de 

transporte de passageiros pelo serviço de táxi dentro dos limites do município, sob pena de 
perda da vaga correspondente. 

 
Art.5º- As tarifas fixadas neste decreto entrarão em vigor a partir das 00:00 

horas do dia 15 de setembro de 2013. 
 
Art.6º- Os profissionais taxistas terão 15(quinze) dias a contar da data acima 

citada para ajustar os taxímetros à nova tarifa. 
 
Parágrafo único – No período descrito no caput do artigo os profissionais 

taxistas deverão fixar no vidro dianteiro tabela fornecida pela ASTC para conversão dos 
valores da tarifa antiga para a nova. 

 
Art.7º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto SG/nº 

658/11 de 5 de outubro de 2011. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 12 de setembro de 2013. 
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