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LEI Nº 991 /2009 - DE 07 DE JULHO DE 2009
“Dispõe sobre a autorização para efetuar o transporte de estudantes,
de trabalhadores, de equipes de esportivas, de entidades religiosas,
de pessoas para prestar concursos e vestibulares que residam no
Município de São João do Pau D’Alho e dá outras providências”.
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o
transporte para outros municípios de estudantes, de trabalhadores, de equipes de
esportivas, de entidades religiosas, de pessoas para prestar concursos e vestibulares
que residam no Município de São João do Pau D’Alho.
Parágrafo 1º – O transporte de que trata este artigo será realizado
com veículo apropriado e em condições para fazê-lo de propriedade da Prefeitura,
conduzido por funcionário público municipal habilitado.
Parágrafo 2º – É vedado o transporte de estudantes que freqüentem
em outras cidades cursos que existam na rede de ensino público no município de
São João do Pau D’Alho.
Parágrafo 3º - O transporte a que se refere esta Lei será realizado de
acordo com as possibilidades financeiras do erário público.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução do projeto
estabelecido nesta Lei serão arcadas por dotações próprias consignadas no
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São João do Pau D'Alho, aos sete (07) dias
do mês de julho de dois mil e nove (2009).
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