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DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 

Dispoe sabre a alteracao da redacao do artigo 12 e inclusao 

do paragrafo unico do artigo 12 da lei n2 663 de 17 de 

feveretro de 2014 e da outras providencias correlatas. 

Faco saber que a Camara Municipal do Municfpio de Penaforte, estado 

do Ceara, no uso de suas atribuicoes legais e regimentais, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 12. O artigo 12 da Lei n2 663 de 17 de fevereiro de 2014 passara a 

vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 12 flea o municf pio de Penaforte autorizado a conceder 

transporte gratuito aos seus estudantes universttartos, cursos tecnicos, 

preparatorios e profissionalizantes, matriculados na rede publica e privada nos 

municfpios no raio de distancia de ate 140 km da sede". 

Paragrafo untco - 0 transporte escolar gratuf to previsto nesta Lei 

deve garantir ao aluno o transporte pelo trajeto de ida e a volta, devendo o municf pio 

estabelecer-se um ponto comum onde ccorrerao embarque e desembarque dos 

usuarios, ate a unidade de ensino superior ou profissionalizante onde estiver 

matriculado. 

Art. 22. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a 

disponibilizar os 6nibus do transporte Escolar na forma prevista na Lei Federal 

12.816/2013, desde que nae haja prejufzo as finalidades do apoio concedido pela 

Uniao. 

Art. 32 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

contra tar, observada a legislacao vigente, os services de pessoa fisica ou jurfdica para 

prestacao dos servicos de que trata esta Lei, na impossibilidade do uso dos veiculos 

do transporte escolar pr6prio. 

Paragrafo unico - 0 transporte contratado deve ser prestado atraves 
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de fmibus ou outros vefculos, pr6prios para transporte coletivo, que atendam 

criterios minimos de seguranca e higiene ou qualquer outro transporte coletivo, 

desde que compatf vel com o mimero de estudantes e atenda a legislacao brasileira 
de transito e seguranca a todos os passageiros. 

Art. 42. As despesas decorrentes da aplicacao desta Lei correrao por 
conta de dotacao pr6pria do Orcamento Municipal ficando o Poder Executivo 

autorizado a abrir credito suplementar caso haja insuflciencia nas dotacoes 
orcarnentarias. 

Art 5!!. Esta lei entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as 
disposlcoes em contrario. 

Pa90 da Prefeitura Municipal de Penaforte em 22 de fevereiro de 2022. 
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RAFAEL FERREIRA ANGELO 
Prefeito Municipal 
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