
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Adm. 2011

DECRETO N° 32/2012

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e, em especial, às disposições da Lei Orgânica
Municipal, considerando que através do Ofício n° 09/2012, de 17 de fevereiro de 2012,
foi solicitado ao Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome
autorização para transferência do Micro-ônibus para Transporte de Deficientes em Rio
Azul - PR para a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Azul,
Considerando o disposto da lei Orgânica Municipal,

Art. 1°- Fica concedida à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Azul,
Associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 78.046.265/0001-18, com
sede na rua Cafíeiro Corsi n° 196, a título precário e gratuito, autorização de uso do
veículo Microônibus, Placa ACZ-1180, para transporte de alunos e beneficiários da
Associação.

§ único- A autorização se condiciona à utilização do veículo através de motorista habilitado.
Art. 2°- Fica estabelecido que todos os encargos da presente autorização correrão por conta e

expensas do particular, seus colaboradores, e/ou apoiadores, inclusive os gastos com a
manutenção do veículo.

Art. 3°- O particular responderá por todos os atos praticados por ele, seus representantes ou
prepostos, e todos os que participarem do evento, nos termos das Leis Civis e Penal.

Ari. 4°- O particular se obriga:
I- a cobrir toda e qualquer despesa relativa à manutenção e conservação do objeto

desta autorização, bem como dos danos porventura causados por seus agentes;
II- cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, meio ambiente e

todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida;
III- consultar a Administração Municipal antes de proceder a qualquer conserto no

veículo.
Art. 5°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio Azul, 01 de março de 2012.

Prefeito Municipal
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