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O prefeito Saulo Pedrosa recebeu na ma-
nhã de ontem, 03, os secretários e assesso-
res de governo para a primeira reunião do ano.
Este encontro tornou-se rotina durante a atu-
al administração municipal e serve para tra-
çar metas e planos de ação a serem executa-
dos no decorrer do ano que se inicia.

Ao abrir o encontro o prefeito pediu a to-
dos, atenção redobrada durante a execução
de serviços e projetos. “Este é um ano atípi-
co porque é ano eleitoral e a gente começa a
ter algumas restrições. O nosso compromis-
so é fechar a contabilidade sem nenhuma fa-
lha”, disse Pedrosa que acrescentou, “se a
gente já foi rigoroso nos três anos iniciais,
teremos que ser ainda mais neste”.

Prefeito recebe secretariado para
primeira reunião de 2008

No decorrer do discurso, o prefeito enu-
merou algumas dificuldades que a adminis-
tração ainda está buscando solucionar a
exemplo de pendências contraídas junto a cre-
dores em gestões passadas e que precisam
ser saneadas. “Em 2007 publicamos no Diá-
rio Oficial as pendências na ordem de R$1,3
milhão, chamando os credores para fazer as
renegociações, agora vamos retomar esta

questão e resolver de uma vez por todas jun-
to ao Tribunal de Contas”, disse.

A realização do concurso público que dis-
ponibilizará 1.400 novas vagas no quadro do
funcionalismo municipal foi outro ponto da
reunião. Para o prefeito, ainda não há previ-
são exata do impacto financeiro que as novas
contratações acarretarão aos cofres públicos.
“Aos poucos a gente vai poder se ajustar e
saber o que isso significa em termos de des-
pesas, porém, a prefeitura necessita destes
profissionais e, por meio do concurso públi-
co, pretendemos acabar com a prática das
contrações que perdurou por muito tempo em
Barreiras”.

De acordo com o gestor, as provas do
concurso público serão realizadas em dois dias
distintos ainda neste mês. Dia 20 será para os
candidatos de nível superior e 27 para os de
nível médio.

Foram discutidas também questões inter-
nas das secretarias e passadas orientações
com relação à contenção de gastos e despe-
sas. “Precisamos ajustar cada secretaria a um
orçamento bastante apertado. Em 2007 algu-
mas secretarias nem conseguiram cumprir as
previsões devido à falta de recursos”. Neste
sentido Saulo Pedrosa finalizou o primeiro en-
contro de 2008 pedindo empenho  a todos
para cumprir com as metas propostas e ofe-
recer serviços com eficiência e de boa quali-
dade aos cidadãos barreirenses.

Secretários e assessores discutiram as metas para 2008

Saulo Pedrosa pediu empenho para fechar
2008 sem nenhuma falha contábil
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LEI Nº784/07, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

“ESTABELECE NORMAS PARA EXPLO-
RAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS POR TÁXI NO MUNI-
CÍPIO DE BARREIRAS - BAHIA”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e fica  parcialmente sancionada
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O transporte de passageiros por táxi é um serviço de
utilidade pública, que só poderá ser executado mediante prévia e
expressa autorização do Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo Único - Para efeitos desta Lei defini-se como táxi o
veículo automotor, com capacidade máxima de 04 (quatro) passa-
geiros.

Art. 2º - O número máximo de táxis licenciados em operação é
de 149 (cento e quarenta e nove), até que o município ultrapasse a
marca de 150.000 (cento e cinqüenta mil) habitantes.

§ 1º - Ficam resguardados os direitos dos proprietários de táxis
cujas licenças foram concedidas antes da vigência desta Lei.

§ 2º - O número de novos licenciamentos de táxis será determi-
nado apenas em decorrência do aumento populacional, desde que
não ultrapasse 01 (um) veículo por 1000 (mil) habitantes.

§ 3º - A concessão de novos licenciamentos fica sujeita a con-
sulta prévia ao Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos
Rodoviários de Barreiras. (VETADO)

CAPÍTULO II
DA EXPLORAÇÃO

Art. 3º - Os serviços de táxis serão explorados através de con-
cessão da Prefeitura Municipal a:

I - Profissionais autônomos, proprietários de 01 (um) veículo táxi;

II -Empresas legalmente constituídas.

Art. 4º - Os profissionais autônomos deverão atender aos se-

guintes requisitos para obterem a concessão:

I. Estar quite com os tributos municipais;

II. Estar cadastrado como profissional autônomo na Fazenda
Municipal;

III. Possuir experiência mínima de 03 (três) anos de habilitação;

IV. Apresentar atestado médico de sanidade física e mental;

V. Apresentar comprovante de inscrição no INSS;
VI. Apresentar certificado de curso de direção defensiva.

Art. 5º - As empresas que se candidatarem deverão cumprir as
seguintes exigências:

I. Apresentar contrato social;

II. Possuir frota máxima de 03 (três) veículos;

III. Apresentar atestado de idoneidade financeira emitido por
um ou mais estabelecimentos bancários;

IV. Estar quite com os tributos municipais;

V. Possuir garagem com capacidade para, no mínimo, 05 (cin-
co) veículos;

VI. Estar cadastrada na Fazenda Municipal.

Art. 6º - São obrigações do Concessionário:

I. Respeitar as disposições das Leis e regulamentos em vigor e
dos respectivos termos da concessão;

II. Instituir os seguros previstos em Lei e/ou termo de conces-
são;

III. Manter os veículos em boas condições de funcionamento,
higiene e segurança;

IV. Efetuar registro do veículo no órgão competente da Prefeitura;

V. Submeter o veículo anualmente à vistoria da Prefeitura.

CAPÍTULO III
DOS SERVIÇOS DE TÁXI

Art. 7º - O táxi, quando em via pública, salvo quando estiver
com a tabuleta de táxi recolhida, deverão ficar a disposição do pú-
blico.

Art. 8º - O táxi é obrigado, sem qualquer ônus para o passagei-
ro, transportar bagagens, desde que não prejudiquem a segurança
ou conservação do veículo, por suas dimensões, natureza ou peso.

Parágrafo Único - O táxi não é obrigado a transportar animais
domésticos e, se o fizer, será sob a responsabilidade do passageiro
e sem acréscimo à tarifa.
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CAPÍTULO III
DOS VEÍCULOS

Art. 9º - Os veículos utilizados como táxis deverão obedecer às
exigências da legislação federal em vigor e às da presente Lei.

Art. 10 - Os táxis deverão possuir obrigatoriamente:

I. Tabuleta com a palavra táxi, devidamente iluminada à Noite;

II. Taxímetro com selo de aferição;

III. Quadro contendo a licença e o selo de vistoria da Prefeitura;

IV. Crachá do condutor fixado em local visível no interior do
veículo;

V. Extintor de incêndio, cintos de segurança e todos os outros
equipamentos de segurança exigidos pela legislação.

Art. 11 - Os veículos deverão ter no máximo 10 (dez) anos de
fabricação, devendo ser trocados quando atingirem esse limite, sob
pena de cassação da licença.

Art. 12 - Fica assegurado ao proprietário de táxi devidamente
licenciado o direito de substituí-lo por outro veículo de fabricação
mais recente, desde que esteja em perfeito estado de conservação.

Parágrafo Único - O cadastro do novo veículo somente será
efetuado mediante apresentação de registro do veículo antigo devi-
damente alterado da categoria táxi para particular.

CAPÍTULO IV
DAS TRANSFERÊNCIAS DE LICENÇAS

Art. 13 - A transferência de licença de táxi somente será per-
mitida quando o adquirente for portador de habilitação de categoria
profissional ou pertencer a uma das categorias especificadas no
Artigo 3º, Incisos I e II, cumpridas todas as exigências legais.  (VE-
TADO)

§ 1º - A transferência de propriedade “CAUSA MORTIS” isenta os
herdeiros das exigências previstas no caput deste artigo.  (VETADO)

§ 2º - O proprietário que transferir sua licença somente poderá
se habilitar à obtenção de outra após 05 (cinco) anos, a contar da
efetivação da transferência.  (VETADO)

§ 3º - O beneficiado com a transferência de licença para explo-
ração de táxi somente poderá transferi-la após 05 (cinco) anos, a
contar da efetivação da concessão, salvo por motivo de força mai-
or, devidamente comprovado após sindicância. (VETADO)

CAPÍTULO V
DOS MOTORISTAS DE TÁXI

Art. 14 - Os táxis, em serviço, só poderão ser conduzidos por
motoristas devidamente habilitados e cadastrados.

Art. 15 - Além dos deveres referentes a todo condutor de veí-
culos, o motorista de táxi está obrigado a:

I. Trajar-se decentemente;

II. Acionar o dispositivo de identificação “LIVRE”, “OCUPA-
DO”, “BANDEIRA 1”, “BANDEIRA 2”, conforme a condição de
operação do veículo;

III. Conduzir o passageiro até seu destino final, sem interrupção
voluntária da viagem;

IV. Tratar com urbanidade e polidez os passageiros;

V. Acomodar e transportar a bagagem do passageiro com segurança;

VI. Facilitar o acesso do passageiro;

VII. Submeter o veículo a vistoria, após reparo decorrente de
acidente;

VIII. Renovar, a cada 2 (dois) anos, o atestado de sanidade
física e mental.

Art. 16 - É vedado ao motorista ou proprietário de táxi:

I. Cobrar tarifa acima do valor constante no taxímetro;

II. Abandonar o veículo, nos locais de estacionamento ou fora
deles, sem motivo justificado;

III. Fazer-se acompanhar de pessoa estranha ao serviço;

IV. Fazer refeições no interior do veículo;

V. Conduzir passageiros ou bagagem mantendo a indicação “LI-
VRE”;

VI. Permitir a colocação de qualquer inscrição, legenda ou pu-
blicidade nas partes internas e externas do veículo sem prévia auto-
rização do órgão competente;

VII. Permutar o veículo sem prévia autorização do órgão com-
petente;

VIII. Circular com taxímetro defeituoso ou violado;

IX. Substituir  o taxímetro sem prévia autorização do órgão com-
petente.

Art. 17 -  Nos pontos de táxi, os motoristas devem formar fila
conforme a ordem de chegada.

Parágrafo Único – O motorista deve permanecer ao volante
quando seu veículo for o primeiro da fila.

Art. 18 - O condutor de táxi poderá negar-se a transportar pas-
sageiros, nos seguintes casos:

I. Aos que manifestarem intenção de delinqüir;

II. Aos perseguidos pela Segurança Pública;

III. Aos que, durante ao percurso, portarem-se de forma incon-
veniente às normas sociais e de bons costumes.

CAPÍTULO VI
DAS TARIFAS
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Art. 19 - As tarifas serão estabelecidas por Decreto do Prefei-
to Municipal.

§ 1º - As tarifas serão calculadas conforme planilha de custo
aprovada pelo órgão competente.

§ 2º - As tarifas serão revistas quando o aumento de custos dos
serviços assim exigir.

§ 3º - É vedado ao motorista combinar aumento de tarifa com o
passageiro.

Art. 20 - A remuneração dos serviços de táxi terá como base a
tarifa decretada, devendo o táxi fazer uso das bandeiras taximétri-
cas nas seguintes condições:

I. Bandeira 1: usada em dias úteis no horário de 06:00 às 22:00
horas;

II. Bandeira 2: usada nos dias úteis no horário de 22:00 às 06:00
horas e nos domingos, feriados nacionais e municipais, em qualquer
horário

Art. 21 - É vedada a cobrança de qualquer tarifa adicional a
título de ressarcimento de custo de retorno, no perímetro urbano.

Art. 22 - Os táxis não poderão adotar outra forma de cobran-
ça, dentro dos limites do Município, diversa da registrada no taxí-
metro, exceto em se tratando de corridas para atender eventos e
demais serviços que fujam ao trabalho habitual ou em corridas
superiores a 10 quilômetros quando a cobrança será feita por qui-
lometro rodado.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 - O Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos
Rodoviários de Barreiras – Bahia é o órgão legalmente constituído
para representar os interesses da categoria junto ao Poder Execu-
tivo Municipal.

Art. 24 - O Poder Executivo Municipal regulamentará, por De-
creto, sempre que necessário, a execução e aplicação da presente
Lei nos casos omissos.

Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Barreiras, 28 de dezembro de 2007.

OFÍCIO GAB Nº 262/2007 BARREIRAS/BA

A sua Excelência o Senhor
Vereador Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Barreiras – BA

Assunto: Vetos da Lei 784/2007

Senhor Presidente,

Em razão do recebimento, para sanção, do Projeto de Lei que
“Estabelece normas para exploração do serviço de transporte de
passageiros por táxi no município de Barreiras - Bahia”, aprovado,
por essa Casa Legislativa; na qualidade de Prefeito Municipal de
Barreiras, encaminho Mensagem de Veto parcial à Lei 784/
2007, na forma das anexas razões.

Sem mais para o momento, tenha por renovados, protestos de
respeito por esta Casa Legislativa.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

M e n s a g e m  d e  v e t o

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barreiras,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição Federal, c/c o Art. 187 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Barreiras, decidi vetar parcialmente, por
contrariedade ao interesse público e a norma constitucional, a Lei
no 784/ 2007, que “Estabelece normas para exploração do serviço
de transporte de passageiros por táxi no município de Barreiras -
Bahia”.

Seguem os Vetos e suas respectivas Razões de Veto, conforme
abaixo:

Veto – 01
Veto ao parágrafo  3º   do Artigo 2º   da Lei nº 784 /07, que diz:

Art. 2 º
 § 3º - A concessão de novos licenciamentos fica sujeita a con-

sulta prévia ao Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos
Rodoviários de Barreiras.

Razões do veto
Determinar  consulta prévia a terceiros  além  e  ferir  a  autono-

mia  administrativa constitucionalmente garantida ao Poder Execu-
tivo, único autorizado a conceder serviço público, fere aos  princípi-
os da razoabilidade e proporcionalidade, não  atendendo ao interes-
se público.

É certo que Artigo 175 da CF incumbe exclusivamente ao poder
púbico a prestação de serviços públicos diretamente ou mediante
concessão ou permissão sempre mediante licitação, não sendo cons-
titucionalmente permitido ingerência de qualquer seguimento, inclu-
sive sindical para avalizar previamente a tomada de decisão discri-
cionária da administração.

Veto - 02
Veto ao Artigo 13 e seus  parágrafos da Lei nº 784 /07, que diz:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº
058-C
Processo Inexigibilidade de Licitação nº 058/2007

Contrato que entre si celebram o MU-
NICÍPIO DE BARREIRAS  e a Sra.
ANATÁLIA DEJANE SILVA DE OLI-
VEIRA  para a prestação de serviços edu-
cacionais no Curso de Formação Inicial
dos Alfabetizadores, destinado a capaci-
tação dos profissionais da Educação
Municipal de Barreiras.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica de di-
reito público interno, inscrito no CNPJ. sob nº13.654.405/
0001-95, com sede na cidade de Barreiras na Av. Cléris-
ton Andrade, 729, Centro, neste ato representado pelo seu

Prefeito Municipal, Dr. Saulo Pedrosa de Almeida, do-
ravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a
Sra. ANATÁLIA DEJANE SILVA DE OLIVEIRA, brasi-
leira, mestre em Educação, portadora do RG
nº.0792732979 e CPF nº.758.899.515-72, residente e
domiciliada à Rua Arlinda Lopes, nº 08, Jardim Bela Vista,
Bairro Vila Brasil, Barreiras/BA, doravante denominado
simplesmente CONTRATADA , firmam o presente con-
trato de Prestação de Serviços para ministrar aulas no Curso
de Formação Inicial dos Alfabetizadores aos profissionais
da Educação Municipal de Barreiras, de acordo com a Lei
Federal n° 8.666/93, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão
ministradas pela Srª. ANATÁLIA DEJANE SILVA DE
OLIVEIRA  no Curso de Formação Inicial dos Alfabetiza-
dores, destinado a capacitação dos profissionais da Edu-
cação de Jovens e Adultos do Programa Brasil Alfabetiza-
do, em Barreiras. O programa será desenvolvido em no-
vembro de 2007 com carga horária de cinco horas/aula,
tendo como temáticas: “Abordagens do processo ensino-
aprendizagem: Cognitivista (Jean Piaget), Socio-cultural
(Paulo Freira) e Sócio-interacionista (Vygotsky)”. O cur-
so será realizado na Escola Municipal de Informática, si-
tuado à Praça Amphilóphio Lopes, Centro Hirtórico, Bar-
reiras/BA..

§ 1º - A CONTRATANTE colocará à disposição da CON-
TRATADA, para realização do curso o material didático.
Devendo a CONTRATADA apresentá-lo à Comissão Or-
ganizadora do Curso na Secretaria Municipal de Educa-
ção, digitado, em fonte Times New Roman, nº 12, no pra-
zo de dez dias antes da data de realização do curso, para a
impressão e/ou encadernação do mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA
DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 400,00
(quatrocentos reais), sendo pago pela CONTRATANTE.

§1º - O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente
atestada a prestação dos serviços.

§2º - Correrão por conta da CONTRATADO as despe-
sas decorrentes de deslocamento (passagens), hospedagem
e alimentação, para os profissionais vindos de outras lo-
calidades.

§3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emis-
são da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente
devolvido para substituição e/ou emissão de nota de cor-

DAS TRANSFERÊNCIAS DE LICENÇAS

Art. 13 - A transferência de licença de táxi somente será per-
mitida quando o adquirente for portador de habilitação de categoria
profissional ou pertencer a uma das categorias especificadas no
Artigo 3º, Incisos I e II, cumpridas todas as exigências legais.

§ 1º - A transferência de propriedade “CAUSA MORTIS” isenta
os herdeiros das exigências previstas no caput deste artigo.

§ 2º - O proprietário que transferir sua licença somente poderá
se habilitar à obtenção de outra após 05 (cinco) anos, a contar da
efetivação da transferência.

§ 3º - O beneficiado com a transferência de licença para explo-
ração de táxi somente poderá transferi-la após 05 (cinco) anos, a
contar da efetivação da concessão, salvo por motivo de força mai-
or, devidamente comprovado após sindicância.

Razões do veto
A Lei Federal  8.987/95  que  dispõe  sobre as  concessões de

serviços públicos  preceitua que as concessões são intransferíveis
sem a anuência do poder concedente,e para tanto, ainda se faz
necessário previa  concorrência;   pelo  que     capitulo  “ Das
transferências de licenças “ , artigo 13 e parágrafos  da  Lei Muni-
cipal 784/07, objeto  do  presente veto,  fere frontalmente  lei maior
que disciplina  a matéria, e macula o  princípio constitucional da
supremacia  do  interesse  púbico

Estas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a ve-
tar parcialmente a Lei 784/2007 aprovada por  esta colenda Casa
Legislativa,  vetos que ora submeto à elevada apreciação dos Se-
nhores Membros da Câmara de Vereadores.

Barreiras, 28 de dezembro de 2007.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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reção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualização do valor contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARGA HORÁRIA

A Carga horária que deverá ser cumprida é de 5 (cinco)
horas de encontros presenciais e registros escritos, cus-
tando a hora/aula R$ 80,00 (oitenta reais). Os registros
escritos serão analisados/corrigidos pela CONTRATADA
e encaminhados à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

As despesas decorrentes deste instrumento de Contra-
to correrão por conta da Lei Orçamentária do Município
de Barreiras, à conta da seguinte programação:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades
do Ensino Fundamental;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Física;

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E DA ALTERA-
ÇÃO

Reconhecidos os direito da administração, previstos nos
arts. 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 este Contrato
poderá ser rescindido ainda:

I. pela inadimplência de uma das partes ao pactuado
neste termo, de tal forma que não subsista condições para
a continuidade do mesmo;

II. pela superveniência de eventos que impeçam ou tor-
nem inconveniente o prosseguimento de sua execução.

O descumprimento de qualquer uma das cláusulas an-
teriores por parte da CONTRATANTE ou pela CONTRA-
TADA acarretará às partes o direito de rescindir o presen-
te contrato de pleno direito, independentemente de qual-
quer interpelação judicial ou extrajudicial e do pagamen-
to de qualquer indenização.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de Contrato terá vigência a par-
tir da data da assinatura até o cumprimento das obrigações
contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA-  DO FORO

 As partes elegem o foro da cidade de Barreiras, com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda do
presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutu-
amente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que surta os seus legais e jurídicos efeitos.

Barreiras, 05 de novembro de 2007.

___________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa de Almeida

___________________________________
ANATÁLIA DEJANE SILVA DE OLIVEIRA

Contratada

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CNPJ 13.654.405/0001-95

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL-028/2007

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS realizará Pregão
Presencial N° 028/2007 regido pelas LF 8.666/93 e
10.520/02, no dia 17/01/2008, às 09:00 horas, em sua
sede, visando à contratação empresarial especializada
na locação de trio elétrico para o carnaval 2008, deste
Município. O Edital estará disponível até 15/01/2008,
mediante pagamento de R$ 50,00, na Prefeitura
Municipal, na Av. Clériston Andrade, 729.

Barreiras (BA), 28 de Dezembro de 2007

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


