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                                                             DECRETO   Nº 12.760,  de  08  de  janeiro  de  2018 

 
 

                Reajusta o valor da Tarifa do serviço de 
Transporte Coletivo Urbano e Rural do 
Município de Itabuna e, dá outras 
providências.  

              
 

 
 
               

      O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 66, incisos VII e XII, da Lei Orgânica do Município de Itabuna – LOMI; 

em conformidade com o que dispõem o art. 49, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 1.935, de 

04 de março de 2004 e a Lei nº 2.113, de 29 de dezembro de 2008 e, 
 

 

 CONSIDERANDO que o último reajuste do valor da tarifa do transporte coletivo 

urbano do Município de Itabuna ocorreu em 30 de dezembro de 2016, através do Decreto 

nº 11.919, de 28 de novembro de 2016;  
 

 CONSIDERANDO, o aumento o preço dos insumos utilizados pelo setor, como 

pneus, peças e acessórios, lubrificantes, óleo diesel e outros no período de 2016 a 2017; 
 

 CONSIDERANDO ainda que desde o ano de 2016, período do último reajuste da 

tarifa do transporte coletivo urbano e rural do Município de Itabuna, o reajuste acumulado 

do salário mínimo foi 6,74% (seis virgula setenta e quatro por cento); 

 

 CONSIDERANDO que as empresas concessionárias de Transporte Público Coletivo 

do Município de Itabuna, solicitaram um reajuste do valor da Tarifa atualmente cobrado, o 

necessário para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do sistema; 

 
 

 CONSIDERANDO que em estudo tarifário verificou-se a necessidade do reajuste do 

valor da tarifa do serviço de transporte público coletivo municipal, para a readequação do 

equilíbrio econômico dos contratos e da necessária requalificação do serviço; 

       

 CONSIDERANDO que é dever do Poder Público Municipal promover o necessário 

equilíbrio entre o interesse público e privado, visando preservar a oferta e a qualidade dos 

serviços, 
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 CONSIDERANDO que os Contratos Administrativos nºs: 184 e 185, ambos de 2016, 

prevê, na Cláusula Quarta, reajuste tarifário anual, 
 

 

 DECRETA: 
 

 

 Art. 1º - Fica reajustado o valor da Tarifa de Transporte Coletivo Urbano e Rural do 

Município de Itabuna, passando a mesma de R$2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) 

para R$3,30 (três reais e trinta centavos). 

 

 Paragrafo único – Os efeitos do reajuste referido nos termos em que dispõe o 

“caput” deste artigo entram em vigor após 30 (trinta) dias da data de publicação deste 

Decreto. 

      

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data. 
 

 Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, o Decreto nº 

11.919, de 28 de dezembro de 2016.    

  
  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 08 de janeiro de 2018. 
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