
 

 

 
   

 
 
DECRETO Nº 004/2018 

                
 

 
EMENTA: Fixa Tarifa Pública de 

Acesso (TPA) no Sistema de 

Transporte Público Coletivo - STPC, 

para 2018 e dá outras providencias. 

 
 

O PREFEITO DA CIDADE DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no 

uso de suas atribuições legais, levando-se em conta o teor do artigo 60, incisos VII e  XX 

da Lei Orgânica Municipal, e: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o valor das tarifas dos transportes 

de passageiros no Município de Petrolina nas linhas urbanas; 

 

CONSIDERANDO o constante no artigo 6º, Anexo II Item 2.4.3 do DECRETO 

060/2016, que determinou a atualização das tarifas púbicas de acesso (TPA) até 31 de 

dezembro do ano em curso.  

 
CONSIDERANDO que o reajuste se baseia no aumento dos custos de operação, 

alicerçados aos índices de correções (IPCA, IGP e IANP) e inflação apurados para este 

exercício financeiro, aonde juntos nos remetem a necessidade de reajuste de 5,71%; 

 

CONSIDERANDO que se compararmos o reajuste supramencionado ao que 

praticado em cidades de porte similar ao nosso, o mesmo ficará abaixo da média 

nacional que é de 7,84%; 

 



 

 

 
CONSIDERANDO que esta municipalidade se encontra finalizando estudo técnico 

para deflagração de nova licitação para o transporte coletivo; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica estabelecida em R$ 3,70 (três reais e setenta centavos) a tarifa 

pública de acesso (TPA) tipos (BIP Trabalhador, BIP Comum e Pagante Inteiro 

Embarcado), para utilização do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros nas 

linhas urbanas do Município de Petrolina, a vigorar a partir de zero hora do dia 13 de 

janeiro de 2018; 

 

Art. 2º Fica estabelecido o desconto incondicional de R$0,20 (vinte centavos) aos 

usuários do cartão eletrônico do tipo comum (BIP Cidadão), tornando a tarifa a ser paga 

no valor de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos). 

 

Art. 3º Fica estabelecido a tarifa de R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) 

para os passageiros usuários do (BIP Estudante), ou seja, meia tarifa equivalente a tarifa 

pública de acesso (TPA). 

 

Art. 4º Ficam reajustadas na média de 5,7% (cinco ponto sete por cento) as tarifas 

para o Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros (Complementar) nas  linhas 

rurais do Município de Petrolina, a vigorar a partir de zero hora do dia 13 de janeiro de 

2018, abaixo detalhadas:  

 

I – Projeto N1, N2, N3 e C1; Projetos N6, N7, N9 e C3; Projetos N4,  N5, C2 e 

Água Viva; Projetos N8, N10, N11 – R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos); 

II – Izacolândia – R$ 9,70 (nove reais e setenta centavos); 

III – Pedra Grande – R$ 6,65 (seis reais e sessenta e cinco centavos); 

IV – Roçado – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos); 

V – Tapera – R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos); 



 

 

 
VI – Massangano – R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos); 

VII – Rodeadouro – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos); 

VIII – Projeto Maria Tereza R$7,90 (sete reais e noventa centavos); 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 

a partir de 13 de janeiro de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário, em 

especial o Decreto Nº 042 de 19 de março de 2017, que dispõe sobre o último reajuste 

tarifário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 11 de janeiro de 2018. 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal  

 

GERALDO GUILHERME BARROS MIRANDA 

Diretor Presidente AMMPLA 

 

DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO 

Procurador Geral do Município 


