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LEI N° 1232, DE 14 DE JULHO DE 2015. 

 
 
 
ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 622 DE 29 DE DEZEMBRO 
DE 2005, QUE INSTITUI O SERVIÇO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
GUERINO PEDRO PISONI, Prefeito Municipal de Porto Mauá, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições legais: 
 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Mauá 
aprovou e eu, com amparo na Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
 

Art. 1º - O art. 7º, II, da Lei Municipal nº 622, de 29 de dezembro de 2005 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
 

“Art. 7º - Somente serão admitidos no transporte escolar veículos 
devidamente licenciados e habilitados pelo Município: 

 
II - com ano de fabricação, da carroceria e do chassi, 2000 ou posterior, para 

ônibus, e 2005 ou posterior para veículos tipo micro-ônibus, camioneta, van ou 
similar.” 
 

Art. 2º - O art. 11 da Lei Municipal nº 622, de 29 de dezembro de 2005 passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 11 - Na fiscalização dos serviços de transporte escolar realizado por 

prestadores contratados, o Município poderá impor penalidades, aplicadas 
separadamente, de acordo com a gravidade da infração e independentemente da 
sequência conforme segue: 

 
I - Advertência escrita; 
II - Multa; 
III – Suspensão; 
IV - Cassação da Permissão/Alvará de Licença.” 
 
Art. 3º - É obrigação do proprietário e condutor de veículo de transporte 

escolar observar os deveres, obrigações e proibições do Código de Trânsito 
Brasileiro, Resoluções e Portarias dos Órgãos de Trânsito, e poderá sofrer as 
seguintes penalidades: 

 
I - não exercer a atividade profissional, pessoalmente ou através de auxiliar 

devidamente inscrito e previamente autorizado pelo Município;  
Penalidade: multa de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
 
II - fumar no interior do veículo de transporte escolar;  
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Penalidade: multa de R$ 300,00 (trezentos reais); 
 
III - dirigir sob a influência de bebida alcoólica ou qualquer substância química 

lícita ou ilícita que altere o estado de consciência;  
Penalidade: multa de R$ 1000,00 (mil reais), apreensão do veículo e 

cassação do alvará; 
 
IV – deixar de atender as exigências dos artigos 136 a 139 da Lei nº 9503 de 

23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro e alterações posteriores, por 
ocasião da prestação desse serviço;  

Penalidade: multa de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
 
V - não renovar o alvará de autorização para transporte escolar; 
Penalidade: multa de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 
 
VI - não tratar com polidez e urbanidade os estudantes em geral;  
Penalidade: multa de R$ 300,00 (trezentos reais); 
 
VII - não trajar-se adequadamente;  
Penalidade: multa de R$ 300,00 (trezentos reais); 
 
VIII - permitir excesso de lotação no veículo;  
Penalidade: multa de R$ 300,00 (trezentos reais); 
 
IX - não portar, sempre, no veículo o Alvará de Permissão e Certificado de 

Inspeção Veicular;  
Penalidade: multa de R$ 300,00 (trezentos reais); 
 
X - não apresentar o veículo às vistorias periódicas ou, a qualquer tempo, 

quando notificado;  
Penalidade: multa de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
 
XI - não cumprimento das notificações para saneamento de irregularidades; 
Penalidade: multa de R$ 300,00 (trezentos reais); 
 
XII - embaraçar ou dificultar ação fiscalizadora; 
Penalidade: multa de R$ R$ 300,00 (trezentos reais); 
 
XIII - usar veículo não autorizado pelo Município;  
Penalidade: multa de R$ 300,00 (trezentos reais); 
 
XIV - não cumprimento de editais, avisos, notificações, comunicações, cartas, 

circulares, ordens ou instruções da Administração Municipal; 
Penalidade: multa de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
 
§ 1º - Nos casos de reincidência específica por quaisquer infrações previstas 

neste artigo, será aplicada multa em dobro. 
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§ 2º - Se, mesmo após aplicação de multa em dobro, houver infração com o 
mesmo enquadramento, poderá ser aberto processo administrativo para cassação do 
alvará de licença. 

 
§ 3º - Nos casos de reincidência específica por infração descrita no inciso XIII 

deste artigo, será procedida à apreensão do veículo. 
 
Art. 4º - Aos motoristas que fazem transporte clandestino de estudantes será 

aplicada multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), podendo a autoridade de 
trânsito tomar as devidas providências conforme normas de trânsito.  

 
Art. 5º - O Município de Porto Mauá, através da Secretaria de Educação e 

Setor de Fiscalização, manterá rigorosa fiscalização sobre os prestadores de serviço 
e subordinados, com respeito ao comportamento cívico, moral, social e funcional de 
cada um. 

 
Art. 6º - As penalidades impostas pelo artigo 3º e 4º que não forem sanadas 

caracterizam-se em reincidência específica, sendo aplicadas as multas em dobro. 
 
§ 1º - Caso ainda persistam quaisquer das irregularidades previstas nesta Lei, 

será procedida à abertura de processo administrativo especial, considerando o art. 2º 
e incisos desta Lei, respeitados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.  

 
§ 2º - A cassação sumária será determinada pelo Poder Executivo, baseada e 

fundamentada nos autos do processo administrativo. 
 
Art. 7º - Ficam revogados os incisos I e II, bem como os §§ 1º, 2º e 3º do art. 

11 da Lei Municipal nº 622 de 29 de dezembro de 2005.  
 
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, EM 14 DE JULHO DE 
2015. 

 
 

GUERINO PEDRO PISONI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e Publique-se: 
 
 
VICENTE LUIZ PISONI 
Secretário de Administração e Finanças 
 
 
 
 


