

Municipio de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº  318, 24 DE FEVEREIRO  DE  2022.

Dispõe sobre a definição de critérios e novos valores a serem pagos aos prestadores de serviços de locação de transportes 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 ainda:

A necessidade de atender aos reclames da população carente do Município quanto à disponibilidade de veículos, para fins de realização de viagens com o intuito de submeter – sem a diversos  exames e consultas médicas;

	A necessidade de atendimento aos titulares e adjuntos das Secretarias quanto à disponibilidade de veículos para resolver pendências administrativas e financeiras;

	A necessidade de atender aos profissionais da saúde  quanto à disponibilidade de veículos para exercer suas atividades na zona rural;

	A necessidade de estabelecer um preço máximo a ser pago aos prestadores de serviços de transporte, levando – se em consideração o tipo de veículo, locais de partida e destino, os custos referentes ao combustível, disponibilidade de condutores de veículos e ainda de preços de passagens cobrados em ônibus e transportes alternativos; e,

	Ainda as consultas de preços e reuniões realizadas com diversos prestadores de serviços de transporte. 

D E C R E T A:

 	Art. 1º Ficam definidos os valores máximos para contratação de prestadores de serviços de locação de transportes, por viagem ( ida e volta ), com disponibilidade de condutor de veículo e combustível sob a responsabilidade do contratado, levando –se em consideração ainda os critérios a seguir: tipo de veículo e pontos de partida e destinos, conforme descriminação seguinte:

               I – viagem por meio de veículo, tipo passeio, com capacidade para até 4 ( quatro ) passageiros, partindo da zona rural e Distrito Ribeira, com destino aos Municípios abaixo elencados:

Campina Grande – R$ 180,00 ( cento e oitenta reais );
Queimadas – R$ 135,00 ( cento e trinta e cinco reais );
Boqueirão – R$ 115,00 ( cento e quinze reais );
Cabaceiras / zona rural ( vice e versa ) – R$ 65,00 ( sessenta e cinco reais ); e,
Cabaceiras / zona rural ( vice e versa ) – Programa Saúde da Família – R$ 85,00 ( oitenta e cinco reais ).

Parágrafo único. O item “ e “, refere - se ao caso específico de locação de veículos para fins de realização de  viagens das equipes do PSF II e III, partindo da sede do Município para a zona rural  e no mesmo dia realizar outra viagem com pessoas carentes  e / ou equipes do P S F para visitar pacientes  em outros sítios da zona rural.

II – viagem por meio de veículo, tipo passeio, com capacidade para até 4 ( quatro ) passageiros, partindo da sede do Município, com destino aos seguintes Municípios:

Campina Grande – R$ 166,00 ( cento e sessenta e seis reais );
Queimadas – R$ 125,00 ( cento e vinte reais ); e,
Boqueirão – R$ 80,00 ( oitenta reais ).

Art. 2º Fica estabelecido o valor máximo para contratação de veículos destinados ao serviço de locação de transporte, sob o critério de viagens realizadas dentro do território do Município, cujo valor por quilômetro rodado, fica definido conforme a abaixo discriminado: 

R$ 1,60 ( um real e sessenta  centavos ) por quilômetro rodado.

	Art. 3º Os veículos bem como seus condutores, deverão apresentar a documentação exigida para celebração do Contrato, devidamente legalizada e atualizada.

Parágrafo único. A documentação de que trata esse artigo, quando a contratação for realizada com Pessoa Física, deverão ser 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.  4º  Este  Decreto entra em vigor na data de publicação, ficando expressamente revogado o Decreto nº 269, de 9 de abril de 2021.

                                       		Cabaceiras, 24 de abril de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.



TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional



