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EDITAL

DECRETO N° 16.011
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011

Regulamenta a Lei n° 10.864, de 17 de dezembro de 2010.

VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 64,
item VI da Lei Orgânica deste Município,

D E C R E T A :

ARTIGO 1° -Adistribuição da receita auferida relativa ao
subsídio a ser repassado, mensalmente, às empresas opera-
doras do serviço público de transporte coletivo municipal, con-
forme disposto no artigo 2° da Lei n° 10.864, de 17 de dezem-
bro de 2010, será de responsabilidade do CONSÓRCIO
RIOPRETRANS, instituído pela Concorrência Pública n° 271
2010.

§ 1 ° - O consórcio de que trata o caput, em observância ao
subsídio a ser repassado, deverá emitir recibo:

I - à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no
valor total equivalente ao número de passageiros pagantes
transportados pelas empresas operadoras do serviço públi-
co de transporte coletivo municipal, referente ao mês ante-
rior ao da apuração;

II - às demais empresas adquirentes, por ocasião da
comercialização de passagens.

§ 2° - Caberá às empresas operadoras do serviço públi-
co de transporte coletivo municipal a emissão da respecti-
va Nota Fiscal de Prestação de Serviços aos tomadores de
serviços elencados nos incisos l e II, tendo como base o
percentual de sua participação definida na concessão, ob-
servado o disposto na Lei Complementar n° 178, de 29 de
dezembro de 2003.

ARTIGO 2° - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 03 de novembro
de 2011,159° Ano de Fundação e 117° ano de Emancipa-
ção Política de São José do Rio Preto.
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