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DECRETO Nº 1.198, DE 20 DE MAIO DE 2019. 
 

Atualiza planilha de tarifas do serviço de táxi  Decreto nº 521, 
de 06 de outubro de 2009. 
  

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com fundamento na Lei 
Municipal nº 787, de 2 de junho de 2009,  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º A Planilha de Tarifa do Serviço de Táxi constante do Decreto nº 521, de 06 de outubro de 2009, fica 

alterada na forma que segue. 
 

PLANILHA DE TARIFAS DO SERVIÇO DE TÁXI 

 
1 Quilômetro rodado  

R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) 

2 Tarifa mínima: até 2Km de percurso R$ 8,07 (oito reais e sete centavos) 

3 Percursos na cidade acima de 2 km R$ 8,07 (oito reais e sete centavos), acrescido do Km rodado 

 
PERCURSOS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO 

 
4.0 Da cidade até a localidade de Campina/Chico Lemos  R$ 11,54 (onze reais e cinquenta e quatro centavos) 

4.1 Da cidade até a localidade de Campina/Posto de Saúde  R$ 9,23 (nove reais e vinte e três centavos) 

4.2 Da cidade até a localidade de Cai de Baixo  R$ 34,62 (trinta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos) 

4.3 Da cidade até a localidade de Cai de Cima  R$ 28,85 (vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) 

4.4 Da cidade até a localidade de Mato Branco  R$ 34,62 (trinta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos)  

4.5 Da cidade até a localidade de Lagoa Verde/Paulino  R$ 15,00 (quinze reais)  

4.6 Da cidade até a localidade de Lagoa Verde/Tokarski  R$ 19,62 (dezenove reais e sessenta e dois centavos) 

4.7 Da cidade até a localidade de Cerro Verde/Sta. Cruz  R$ 34,62 (trinta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos)  

4.8 Da cidade até a localidade de Cerro Verde/Cemitério/  R$ 46,15 (trinta e seis reais e quinze centavos)  

4.9 Da cidade até a localidade de Vermelhinho   R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos)  

4.10 Da cidade até a localidade de Nova Descoberta  R$ 23,08 (vinte e três reais e oito centavos)  

4.11 Da cidade até a localidade de Ribeirão Vermelho/Alemão  R$ 30,00 (trinta reais)  

4.12 Da cidade até a localidade de Ribeirão Vermelho/Bolão  R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) 

4.13 Da cidade até a localidade de Barro Branco  R$ 37,50 (trinta e sete reais cinquenta centavos)   

4.14 Da cidade até a localidade de Ponte Nova  R$ 46,15 (quarenta e seis reais e quinze centavos) 

4.15 Da cidade até a localidade de São Gabriel  R$ 19,62 (dezenove reais e sessenta e dois centavos) 

4.16 Da cidade até a localidade de Uvaraneiras  R$ 26,54 (vinte e seis reais e cinquenta e quatro reais) 

4.17 Da cidade até a localidade de Pangaré I/Zaleski   R$ 23,08 (vinte três reais e oito centavos) 

4.18 Da cidade até a localidade de Pangaré II/Colégio  R$ 28,85 (vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos)  

4.19 Da cidade até a localidade de Pangaré Velho  R$ 34,62 (trinta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos)  

4.20 Da cidade até a localidade de Cerrinho  R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)  

4.21 Da cidade até a localidade de Quicé  R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)  

4.22 Da cidade até a localidade de Doce Fino  R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) 

4.23 Da cidade até a localidade de Doce Grande  R$ 75,00 (setenta e cinco reais)  

4.24 Da cidade até a localidade de Água Clara de Cima  R$ 80,77 (oitenta reais e setenta e sete centavos)  

4.25 Da cidade até a localidade de Rio da Várzea  R$ 66,92 (sessenta e seis reais e noventa e dois 
centavos)  

4.26 Da cidade até a localidade de Barco  R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos) 

4.27 Da cidade até a localidade de Anta Magra  R$ 17,31 (dezessete reais e trinta e um centavos)  

4.28 Da cidade até a localidade de Rio do Poço/Matão  R$ 30,00 (trinta reais)  

4.29 Da cidade até a localidade de Reis  R$ 20,77 (vinte reais e setenta e sete centavos)  

4.30 Da cidade até a localidade de África/3º Plano  R$ 34,62 (trinta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos)  
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4.31 Da cidade até a localidade de Cachoeira/Knopik  R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos)  

4.32 Da cidade até a localidade de Cachoeira de Ipanema  R$ 34,62 (trinta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos)  

4.33 Da cidade até a localidade de Turvo  R$ 34,62 (trinta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos)  

4.34 Da cidade até a localidade de Pinhal  R$ 28,85 (vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos)  

4.35 Da cidade até a localidade de Brancos  R$ 17,31 (dezessete reais e trinta e um centavos)  

4.36 Da cidade até a localidade de Campestre dos Matosos  R$ 40,38 (quarenta reais e trinta e oito centavos)  

4.37 Da cidade até a localidade de Nova Descoberta  R$ 34,62 (trinta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos)  

4.38 Da cidade até a localidade de Pavão  R$ 19,62 (dezenove reais e sessenta e dois centavos)  

 
Art. 2º Para localidades não constantes nesta Planilha o valor da tarifa será fixado por quilômetro rodado, 

que, quando usado como parâmetro de cobrança, computa-se o percurso da ida e da volta. 
 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, em 20 de maio de 2019. 

 
 

Maria Julia Socek Wojcik 
Prefeita Municipal 

 

 


