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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
CNPJ 46.523.080/0001-60
Estado de So Paulo

LEI N° 559/2006
(10 de março de 2006)

Autógrafo n° 025/2006
Projeto de Lei n° 021/2006
Autor: Executivo Municipal

Dispõe sobre. "Fixa o valor da tarifa do
transporte urbano coletivo de passcigeiros ".

MARCIO CECCHETTINI, Prefeito do Município de Franco da Rocha, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

Art. 1° O valor da tarifa do transporte urbano coletivo de passageiros fica fixado
em R$ 1,90 (um real e noventa centavos).
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaç.o, revogando-se as
disposições em contrário, especialmente a Lei n° 488, de 20 de abril de 2005.
Paço Municipal Octávio de Almeida Nunes, 10 de março de 2006.

Redigido e lavrado na Diretoria Jurídica. Publicado no Paço Municipal mediante cópia afixada no lugar
de costume na data supra.
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AUTÓGRAFO n° 025/2006
(de 09 de março de 2006)

Projeto de Lei: n° 02112006
Autor: Executivo Municipal
"Dispõe sobre: FIXA O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE URBANO
COLETIVO DE PASSAGEIROS".

A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA DECRETA:

Art. 1° - O valor da tarifa do transporte urbano coletivo de passageiros fica fixado em
R$ 1,90 (um real e noventa centavos).

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, especialmente a Lei n° 488, de 20 de abril de 2005.

CÂMARA MUNICIPALJØËTANCO DA ROCHA, data supra.
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PR.EFEITURAM UNICI.PAL DE F RNc.O DA RG..CHA
C.N.PJ. n2 46.523.080/0001-60
Estado de São Paulo

PORTARIA N2 001/2006
(23 de março de 2006)

Dispõe sobre: "Inutilização de numeração
seqüencial de leis ordinárias".

MARCO ANTONIO DONÁRIO, Diretor Jurídico do Poder
Executivo do Municioio de Franco da Rocha, no exercício de suas atribuições legais,
e,
Considerando que por equívoco havido no que concerne à
atribuição de numeração às leis ordinárias municipais, foram deixados de ser
utilizados os números 497 (quatrocentos e noventa e sete) e 499 (quatrocentos e
noventa e nove), no ano de 2005, e os números 555 (quinhentos e cinqüenta e cinco),
556 (quinhentos e cinqüenta e seis), 557 (quinhentos e cinqüenta e sete) e 558
(quinhentos e cinqüenta e oito), no ano de 2006;
Considerando que eventual aproveitamento dessa
numeração poderá causar insegurança ou confusão jurídica, haja vista que resultaria
em edição de lei com data posterior às já sancionadas e promulgadas com
numeração posterior em datas anteriores;
Considerando, em remate, que esta Diretoria tomou as
providências necessárias para que equívocos que tais não mais ocorram,
reformulando os procedimentos internos havidos em busca do aperfeiçoamento do
serviço público.

RESOLVE

ArE. 12. São declarados sem efeito e não utilizados os
números 497 (quatrocentos e noventa e sete), 499 (quatrocentos e noventa e nove),
555 (quinhentos e cinqüenta e cinco), 556 (quinhentos e cinqüenta e seis), 557
(quinhentos e cinqüenta e sete) e 558 (quinhentos e cinqüenta e oito) de leis
ordinárias municipais.
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Art. 2. A disposição prevista no art. 12 deverá ser informada
nos livros próprios, por meio da averbação da presente Portaria, dando-se ciência ao
Poder Legislativo Municipal e demais árgãos e autoridades públicas.
Art. 32• Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Franco da Rocha, 23 de março de 2006.
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