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CNPJ N.o13.635.008/0001-76

LEI MUNICIPAL N.o 434 DE 17 DE SETEMBRO DE 2009

"Altera a Lei Municipal n.o 392 de
12 de junho de 2007 e dá outras
providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. - Os arts. 4° e 19 da Lei Municipal n.o 392 de 12
de junho de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° .

§ 1° - O contrato de outorga estabelecerá a validade das
permissões por um prazo de 03 (três) anos.

§ 2° - Findo o prazo inicial da outorga, desde que sejam
atendidas todas as exigências constantes na lei, a permissão poderá ser
renovada por mais 03 (três) anos, findo o qual deverá ser realizada nova
licitação.

§ 5° - .

VII - motorista habilitado pelo DETRAN com Carteira
Nacional de Habilitação "D" ou "E"; (NR).

"Art. 19 - .

Parágrafo Único - O permissionário do transporte público
alternativo se sujeitará às obrigações legais previstas no Código Tributário
Municipal relacionadas à exploração da atividade econômica que desenvolve."
(NR)

"Art. 26 - As Permissões para o transporte coletivo
. alternativo de passageiros serão limitadas em 10 (veículos), uma vez
atendidos pelo prestador de serviços os requisitos estabelecidos nesta Lei."
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"Art. 27 - O número de veículos especificados nesta Lei
só será alterado com aprovação do Poder Legislativo Municipal".

"Art. 28 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário".

Art. 2°. - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZCABRÁLlA - BA, EM 17DESETEMB 2009.


