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ESTADO DO PARA 

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreira.s 

LI MTNICIII2AL Ng 057/91 

A C ^ma'a Municipal de Santa Maria das Barrei. 
ras estathi e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 19 - Pica autorizada a Dnpresa Testa' 
de Transportes coletivos, OGC flQ 63809529/0001-07, situada . Av. 7' 
de Setem1oro, n 2  1.449, a explorar as seguintes linhas de Onibus de 
tro do lhinicipio. 

Paragrfo I - De Conceiço do Arauaia a No 
va Esperança, passancto nor Novo Horizonte, Chapacla Vermeiha e 
IOQ Btista. 

Pariafo II - De Nova sperança a onceiço 
do Araaia, passando por Sao Joo Eatista, Chapada Veielha e Novo 
orionte: 

Artigo 2 - 0 Itinerrio a que se refere o 
ParEgraf 0 I, ter sada de Conceiç.o do Araguaia aproximadaniente s 
14:OOhs. 

	

Artio 32 - 0 Itinerrio a que se re±'e'e 	o 
Par.gra±'o II, ter. sada de Nova Esperança aproxmmadaniente s 6:00hs 

Artigo 42 - Pica a referida Empresa na obriga 
çao. de colocar velculos (Onibus) para cobrir diriamente as referi--
das lixihas, em condiç6es normals de uso, con±'orto e segurança. 

Artigo 52 - A referida lInpresa fica autoriza 
Ja a cobrar pelos seus serviços erecoTher aos cofres municipais as 
taxas pertinentes ao Municpio. 

Artigo 6 - Pica a referida ]presa na obrga 
o de cu.prir o disposto no Artigo 295, § 52 da Constitidç.o do Es-

badotado e Artigo 137  da Lei 0rgnica do Municpio que diz 11  Aos iai 
ores de sessenta e cinco anos de idade garantida a grattddade dos' 
-branspor-bes coletivos de qualquer natureza, urbanas, nirais ou inter 
rinmicij- ais dentro do niunicpio, mediante a simples apresentaço de 
Carteiras de Identidade ou documento similar". 

Esta Lei entrar. em vigor a partir da data de 
sua ptthlicaç.o revogada as disposiçes em contrrio. 

Registra-se, publica-se, d-se cincia e cun- 
pra-se. 

G-alDinete do Exmo. Sr. Prefeito L.micial de 
Santa Maria das Parreiras, em 11 de Dezenibro de 1,991. 

9L€1' 1 o/c, 
7/ 	J00 IRINEtJ DA LUZ 

C" 	Prefeito Municipal 


