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DECRETO N9 1.304 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994

llDispôe sobre os
alunos mediante

serviços de transporte de- ,a locaçao de ve~culos".

BENEDITO ANTONIO DE LIMA, Vice-Prefeito e
exerc!cio no cargo de Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de
~euas da PratB,.Estado de são Paulo, no uso de suas atribuições lega-
is que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Artil'(O19 - Fica instituido no Munic{piO
Estância Hidromineral de Águas da Prata, o serviço de transporte -
alunos do ciclo básico do ensino mediante a locação de veículos p8

ra tal fim.
Artigo 2. - O transporte referido no arti

,go anterior sera desenvolvido na Zona Rural entre os Bairros, Bairros
e Cidade, na condução de alunos, preferencialmente para as escolas -
mais próximas.

Farágrafo ~nico - A locação será para vei
cuIas de menor porte nos locais onde os trechos de estrada face a to-
pografia não permite a circulação de ônibus ou não exista números de
alunos sUficientes que venha a exigir a ocupação do ônibus.

~ Artigo 3º - A contratação dos veículos
necessários ao transporte de alunos ocorrerá modiante licitação salvo
os caBOs q~e justifique a aplicação do artigo nº 24 da Lei nº 8.666 -
de 21 de Junho de 1.993.

Artigo 4º Realizada a Licitação será
homologada a proposta do interessado que estiver com o veículo em pe~
feitas condições de uso e que apresente o reenor preço.

Artigo 5º - As despesas com o transporte
de alunos referido neste DecrAto, serão cobertos com recursos orçameE
tários do Setor de Ensino.

Artigo 62 - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, retroagindo seue efeitos e partir do dia -

01 de janeiro de 1.994.
Artigo 72 - Revogam-se as d. _----~---- ~Sposiçoes em

contrário.
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Prefeitura Municipal da Estância Hidromin~
ral de Águas da Prata, aos vinte e nove dias do mês de dezembro de _
mil novecentos e noventa e quatro.

BENEDIT~ DELllf,A

Vice-Prefeito em exerc{cio

Re8p/ exp/ Secretaria•
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