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DISPÕE SOBRE /\UTORIZN;ÃO LEGISLATIVA 

PARA INTEGRALI ZAÇÃO DE AC0R00 I1(J'E1MJNI
CIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS . 

O Prefeito Municipal de Santa Bárbara, Estado do Pará , f az saber que a câmara 

Municipal aprova e eu sanc iono a seguinte Lei: 

Art . 1º - Fica o Poder Executivo Municipal , em conformidade com suas atribuições 

representando o Munici.pio de Santa Bárbara do Pará , pessoa jur:idica 

de direito pÚblico , interno , integrante do Estado do Pará , AUTORIZADO 

a celebrar acordo especifico com o Munici.pio de Benevides visando 

constituir o Consórcio Intermunicipal para gestão do Sistema de Trans

portes coletivos dos Municipios consorciados. 

Art . 2º - O Consórcio Intermunicipal constituir-se-á em sociedade civil , sem 

fins lucrativos e reger-se-á pelas normas jur:idicas constantes do 

CÓdigo Civil Brasileiro, por seu estatuto e pela regulamentação adotada 

pelo mesmo , observada a Legislação vigente dos Municlpios consorciados. 

Art . 3º - Fica instituido o Conselho Intermunicipal corno orgao gestor do consorcio 

criado por esta Lei , composto de 06 (seis) membros ti tu.lares com 

seus respectivos suplentes, sendo 03 (três) de cada Municlpio consor

ciado. 

parágrafo 1º - Fica assegurada a representação de 01 (hum) membro de cada Legis-
lativo Municipal. 

parágrafo 2º - Compete ao Conselho criado no 11caput 11 deste artigo, dentre outras. 

operacionalizar o Sistema de Transportes Colet· . ~ . ivos ent re Municipios 
integrantes do consórcio, como : 

I - Implantação de linhas por peniüssão; 

II - Fixar tarifas, itinerários, horários , 

III - Firmas contratos com pennissionárias 
paradas e outi"Ds: 

detenninando direi tos e 
obrigações das partes interessadas · 

IV - Controlélr e fiscaJ izar a a r reca~C"tc- ÊÍo de 
· .impostos, taxas 

e nn1J tas cuJ· a re •t -. ce.1 n ser a t'ateadn de fo111' º' "'-' equitativa. 
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Art. 4º - O Transporte Coletivo entre os Munic:i.pios consorciados, reger- se

á com base na Lei nº 008/93 , de 30/12/1993, do Município de Pl2nevides . 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédi tos Adicionais 

no valor de até R$10.000 ,00 (dez mil reais) para arcar com as despesas 

decorrentes do cumprimento desta Lei. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação , revogadas as disposi

ções em contrário. 

santa Bárbara do Pará, 21 de junho de 1995 . 
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