
 

 
 

 

DECRETO Nº 062/2022.  

 

Ementa: Fixa Tarifa para utilização do serviço de 

transporte individual de passageiros em veículos de 

aluguel Táxi e dá outras providências.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA no uso de suas atribuições, tendo em 

vista o disposto no artigo 60, incisos VII e XX da Lei Orgânica do Município e, em 

especial, o artigo 19 da Lei Municipal nº 2.224 de 20 de outubro de 2009; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o valor das tarifas do serviço de 

transporte individual de passageiros em veículos de aluguel Táxi no âmbito do 

Município de Petrolina/PE; 

 

CONSIDERANDO que o último reajuste foi realizado em 2015; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 067/2019 que aprovou o regulamento do serviço de 

transporte individual de passageiros em veículos de aluguel Táxi no Município de 

Petrolina; 

 

CONSIDERANDO que nos últimos 7 (sete) anos sem reajuste da tarifa, houve 

aumento sucessivo no preço dos combustíveis e demais produtos determinantes para 

o regular funcionamento do serviço de transporte individual de passageiros em 

veículos de aluguel Táxi;  

 

CONSIDERANDO os índices de reajustes acumulados de 2015 à 2022; 

 

CONSIDERANDO que o princípio da modicidade determina que as tarifas cobradas 

para os usuários dos serviços sejam as mais baixas possíveis, a fim de manter a 

prestação de serviço à maior parte da coletividade; 

 



 

 
 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Fica reajustadas as tarifas do transporte individual de passageiros em veículos 

de aluguel Táxi no Município de Petrolina, a vigorar a partir de zero hora do dia 23 de 

maio de 2022, conforme indicado abaixo: 

 

§1º A bandeirada não sofrerá alterações e continuará de R$ 4,25 (quatro reais e vinte 

e cinco centavos); 

 

§2º O valor por quilômetro rodado na Bandeira 1 passará de R$ 3,45 (três reais e 

quarenta e cinco centavos) para R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos); 

 

§3º O valor por quilômetro rodado na Bandeira 2 passará de R$ 4,30 (quatro reais e 

trinta centavos) para R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos). 

 

§4º O valor da hora parada passará de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para R$ 30,50 

(trinta reais e cinquenta centavos). 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2022. 
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