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Prefeitura :Jvtunicipa[ de <Tejupá 
CNPJ 46.223.756/0001-09 

D E C R E T O N2 3419/2022 

Dispõe sobre a fixação de valores das taxas de 
ressarcimento de Transporte de Alunos, de que trata 
a Lei nº 712, de 12 de janeiro de 2006, que autoriza 
o Executivo a fornecer transporte a alunos de 3º 
grau, curso superior, curso profissionalizante ou 
preparatório, com as alterações introduzidas pela 
Lei nº 759, de 10 de novembro de 2006. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

D E CRETA:-

Art. 12 - Os beneficiários do transporte de alunos 
de 3º grau, curso superior, curso profissionalizante ou preparatórios, 
autorizado pela Lei nº 712, de 12 de janeiro de 2006, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 759, de 10 de novembro de 2006, ressarci rão os 
cofres municipais na forma a seguir descrita: 

- Transporte para Piraju :- R$-69,32 (sessenta e nove 
reais e t rinta e dois centavos) mensais, durante o ano letivo; 

- Transporte para Avaré:- R$-147,24 (cento e 
quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) mensais, durante o ano 

letivo. 

- Alunos de outros Municípios:- R$-242,48 
(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) mensais, 
durante o ano letivo. 

Art. 22 - A falta de pagamento da mensalidade 
atribuída no artigo 1º deste Decreto, implicará na suspensão do transporte. 
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, expressamente as 
constantes do Decreto nº 3357 /20021, de 10 de agosto de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA, 

EM 14\ E ~ RO DE 2022. 

Valter ~ 
PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado no Departamento de Administra ~ 
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