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DECRETO Nº  127, 14 DE JANEIRO  DE  2019. 
 
 

Dispõe sobre a definição dos novos valores a 
serem pagos aos prestadores de serviços de 
transportes escolar e, estabelece outras 
providências correlatas. 
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais constantes no Art. 64, 
VII da Lei Orgânica, e: 
 

Considerando a necessidade de reajuste dos preços por quilômetro 
rodados em virtude do aumento dos valores de combustíveis a nível nacional, 
para efeito da definição dos valores pagos pela Prefeitura Municipal na 
realização desses serviços por terceiros, através do Programa Municipal de 
Transporte Escolar; e, 
 

Considerando  a necessidade de adequação aos valores máximos 
devidamente pagos aos prestadores de serviços de transporte escolar 
contratados pelas prefeituras municipais circunvizinhas. 
 

DECRETA: 
 
  Art. 1º Ficam estabelecidos os valores máximos para contratação de 
veículos destinados ao serviço de transporte escolar no município de 
Cabaceiras, de acordo com o critério do valor destinado de 1 (um) quilômetro 
rodado, conforme descriminação seguinte: 
 
           I - Ônibus: R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos).  
           II – Micro-Ônibus: R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos). 
            III – Caminhonete, Veraneio e/ou veículo similar: R$ 1,30 (um real e 
trinta centavos); e 
           IV – Veículo tipo passeio c/ capacidade de transportar 4 (quatro) 
passageiros: R$ 1,20 (um real e vinte centavos). 
  
 Art. 2º Os veículos bem como seus condutores, deverão apresentar a 
documentação exigida para celebração do Contrato, devidamente legalizada e 
atualizada. 
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 Parágrafo único. A documentação de que trata esse Artigo, quando a 
contratação for realizada com Pessoa Física, serão exigidos os seguintes 
documentos: 
 
           I – Documentos do veículo devidamente legalizado e em dia; 
           II – Documentos do condutor do veículo: carteira de habilitação com a 
correspondente classificação para o veículo atualizada, RG e CPF; 
          III – Alvará; 
          IV – Comprovante de situação cadastral no CPF; 
          V – Comprovante de residência; 
          VI – Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda 
Federal e Municipal, onde possa identificar o CPF do participante, dentro do 
prazo de validade; e 
         VII – Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT). 
 
 Art.  3º  Revogadas as disposições contrárias, especialmente o Decreto 
nº 28 /2017 de 2 de fevereiro de 2017, este instrumento regulatório entrará em 
vigor na data de sua publicação. 
 
                                                                                       Cabaceiras, 14 de 
janeiro de 2019. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


