
 
SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO DE MINAS GERAIS 

AV. Afonso Pena, 526, 12º andar, sala 1207, Belo Horizonte/MG CEP: 30.130-001  
(31) 3567.0331 – E-mail: singturmg@hotmail.com 

www.sigturmg.com 

TARIFÁRI0 2022 (validade junho 2023) 
 

ROTEIROS 

REGIONAIS MG 

 

1 a 2 pax 3 a 5 pax 6 a 19 pax 20 a 49 pax 50 a 64 pax 

Roteiros de até 5 H 

(Manhã ou tarde) 

R$ 230,00  
R$ 260,00 

 
R$ 280,00 

 
R$ 330,00 

 
R$ 400,00 

Roteiros até 10 H R$ 260,00 R$ 290,00 R$ 320,00 R$ 400,00 R$ 430,00 

Roteiros até 15H R$ 290,00 R$ 320,00 R$ 350,00 R$ 430,00 R$ 460,00 

 

ROTEIROS REGIONAIS MG 

COM PERNOITE/NACIONAIS 

 

1 a 2 pax 3 a 5 pax 6 a 19 pax 20 a 49 pax 50 a 64 pax 

 R$ 330,00 R$ 360,00 R$ 390,00 R$ 450,00 R$ 480,00 

 
 

ROTEIROS INTERNACIONAIS 
Independente do 

nº de pax 

América do Sul/Central U$130,00 

América do Norte U$130,00 

Comunidade Europeia £$130,00 

 

TRANSFER 

Aeroporto/Hotel – 

Hotel/Aeroporto 

1 a 5 pax 6 a 16 pax 17 a 49 pax 50 a 64 pax 

Até 4 H 

(Manhã ou tarde) 

R$ 190,00 R$ 200,00 R$ 240,00 R$280,00 

Até 8 H R$ 270,00 R$ 320,00 R$ 410,00 R$450,00 

Nota:  

 Os valores acima descritos têm como referência as partidas e chegadas da cidade de origem do guia de turismo e são 

líquidos, livres de qualquer tributo fiscal. 

 Iniciando ou finalizando em outra localidade, que não seja a de origem do Guia de Turismo, o custo do deslocamento e (ou) 

hospedagem deverá ser coberto pelo contratante. 

 Não será admitida a ocupação simultânea de um único apartamento por profissionais de sexos opostos. 

Guia Bilíngue:  

 Para roteiros regionais e nacionais será acrescido R$ 110,00 ao valor da diária. 

Tarifas: 

 Quando houver duas saídas de até 4 horas (manhã ou tarde), o valor do tarifário será referente a cada período, de forma 

independente. 

 No caso de viagens com pernoite, o valor da diária será integral considerando a data da saída e a data da chegada. 

 Guiamento noturno ( by night ) terão acréscimo de 20% sob os valores acima descritos. 

Despesas: 

 Os valores acima são livres de quaisquer despesas para o Guia de Turismo. 

 Em viagem com duração superior a 24 horas deverá ser fornecido ao Guia de Turismo um telefone celular para uso de 

trabalho ou o reembolso das despesas telefônicas necessárias. 

 Em casos de guiamento internacional estão garantidas ao Guia de Turismo, todas as despesas de direito do grupo. 

 No caso de partidas ou chegadas entre 21hs00min e 07hs00min, as despesas de deslocamento deverão ser cobertas pelo 

contratante. 

Motorguia: 

 Será acrescido ao valor da diária a importância de R$100,00 excluído o valor da utilização do veículo. 

 Nessa modalidade o veículo deverá possuir a capacidade máxima de 06 pax. 

 É obrigatório constar na CNH do motorguia a descrição: - Exerce atividade remunerada.  

OBS: O tarifário do ano seguinte será divulgado no mês de junho do ano vigente. 


