Prefeitura — Municipal de Altamira
EstadoTIPorá

LEI N f2I5i/95

ALTAMIRA-PA

25 DE OUTUBRO DE 1995.

AUTORIZA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM
VEICULOS KOMBI E SIMILARES NO MUNICIPIO
DE ALTAMIRA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Câmara Municipal de Altamira aprovou e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1 - Fica autorizado o Transporte de passageiros
em veiculos tipo Koiibi e similares
interligando a sede do
Município à sua zona Rural e Municípios circunvizinhos
regendose de conformidade com os seguintes artigos.

Art. 22 - O transporte de passageiros através de
veículos tipo Kombi e similares, terá caráter precário.
interligando a sede do Município de Altamira à sua zona rural e
Municípios circunvizinhos através do instituto da AUTORIZAÇO

Art. 32 - A AUTORIZAÇO deverá ser requerida pela
Entidade de Classe a que for filiado o interessado.

Art. 42
- O Município fica isento de
qualquer
responsabilidade em caso de prejuízo causado a terceiros
respondendo por qualquer dano a entidade a que estiver filiado o
Associado.

Art. 52 - A entidade de Classe deverá providenciar
seguros para cobertura e iridenizaçes de danos materiais e
pessoais causados a passageiros ou terceiros.

Art. 62 - A AUTQRIZAÇO fica sujeita à Legislação de
Transito e de Transporte Coletivo no que couber.

não
Art. 72 - A AUTORIZAÇO de que trata esta Lei
constitue direito adquirido e findar-se-à com a orqarizaço do
transporte coletivo no Município.

•
'

,-•-

;,I1Ç
4I

:..lII

Prefeitura Munícipal de Altamira
Estado do Porá

Art
Os pontos de embarque e desembarque de
passageiros ser ã o definidos pelo Município, no sendo permitido
embarque e desembarque de passageiros em locais não permitidos.
-

Art. 9
O Senhor Prefeito Municipali determinará
sob qual Secretaria ficará dependente o serviço ora autorizado e
que normatizará as omisses por ventura existentes nesta Lei
-

A rt.
10
Esta Lei entrará em vigor data de sua
publicaç ã o, revogadas as disposiçes em contrário
-

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira aos 25
dias do ms de Outubro de 1.995
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