
DECRETO Nº 62/2018
ESTABELECE O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE

COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o que dispõe o inciso VIII do art. 110 da Lei Orgânica
Municipal, e CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, inciso XVII da Lei
Orgânica; CONSIDERANDO os cálculos e pareceres técnicos apresentados
no processo administrativo nº 2018/20122; CONSIDERANDO os aumentos
dos  insumos  que  compõem  o  custo  da  tarifa  no  ano  de  2017  e  2018;
DECRETA:
Art. 1º Fica reajustado para R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos) o
valor da tarifa do serviço público de transporte coletivo urbano, efetuado pela
CODEPAS  -  Companhia  de  Desenvolvimento  de  Passo  Fundo  e  pelas
Empresas Concessionárias de Transporte Coletivo Urbano.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus
efeitos a contar de 13 de agosto de 2018.

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares – Sec. de Administração
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