
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé  

 

 

 

 

O Vereador que este subscreve apresenta à consideração de Vossa Excelência e 

do Colendo Plenário, o seguinte. 

 

 

 

PROJETO DE LEI: 048/2018 

CRIA O §1º E INCISOS I, II, III e IV e ALÍNEAS “a”, 

“b” e “c”, CRIA O § 2º E INCISOS I, II e III e CRIA O 

§3º E INCISOS I, II e III, TODOS NO ART. 50 DA 

LEI MUNICIPAL Nº 5.166 DE 24 DE AGOSTO DE 

2012. 

 

 
Art. 1º Cria o §1º e os incísos I, II, III e IV e ALÍNEAS “a”, “b” e “c”, no art. 50 da Lei 

5.166 de 24 de agosto de 2012, que terá a seguinte redação:  

 
“Art. 50  ...  

 
§1º Os fiscais de trânsito deverão preencher relatório de fiscalização procedida no 

entorno das escolas, que conterão obrigatoriamente: 

 
I - Número de vans operando nos estabelecimentos de ensino fiscalizados, transcrevendo 

a placa e o proceder técnico do motorista no embarque e desembarque. 

 
II -  A ocorrência de veículos de aluguel para transporte de passageiros, não inserido no 

conceito de vans, ônibus e micro-ônibus, registrando a placa e dados de identificação. 

 
III - Os fiscais de trânsito deverão entregar diariamente para a secretaria de transporte e 

mobilidade urbana, os relatórios supra tratados e, mensalmente ou sempre que solicitado, pela 

Associação Bajeense de Vans e Similares – ABAVANS. 

    
 IV – A realização e execução dos serviços de transporte escolar previsto nesta lei, sem a 

licença do Poder Público,  acarretará as seguintes sanções ao infrator proprietário do veículo: 

  



  
 

a) multa de 1 (uma) URP (Unidade de Referência Padrão); 

 b) caso recidiva, aplicarar-se-á multa que trata a alínea anterior em dobro.  

 c) caso volte a reincidir, será impedindo de regularização pelo período de 12 meses. 

  
 

Art. 2º Cria o §2º e os incisos I, II, III no art. 50 da Lei 5.166 de 24 de agosto de 2012, 

que terá a seguinte redação:  

 

§ 2º As denúncias formais protocoladas na Secretaria competente deverão ser fiscalizadas 

em no máximo, 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir do protocolo.  

  
 I – O Poder Público terá 72 (setenta e duas) horas para deixar a disposição do 

denunciante o relatório da fiscalização da ocasião denunciada, elaborado de forma 

pormenorizada. 

 II - Será advertido o servidor que, injustificadamente, trouxer resultados insuficientes 

para obtenção de conclusão da ocorrência.  

III – Responderá funcionalmente o servidor que deixar de realizar a fiscalização e seus 

respectivos relatórios ou apresentar resultados inverídicos ou falsos.    

 

 
Art. 3º  Cria o §3º e os incisos I, II, III no art. 50 da Lei 5.166 de 24 de agosto de 2012, 

que terá a seguinte redação 

 
§ 3º O Poder Público deverá publicizar, através de sítio digital e afixar nos murais das 

Escolas Municipais, Secretaria de Educação, Secretaria de Mobilidade e Prefeitura Municipal 

lista das pessoas jurídicas com autorização para realização e execução do serviço no município, 

devendo obrigatoriamente conter:  

 
I – O nome da pessoa jurídica, nome fantasia e o nome do responsável legal. 

II – O nome do condutor do veículo, do condutor substituto, do monitor titular e 

substituto, caso houver.  

III - A placa dos veículos utilizados por cada pessoa jurídica, marca, modelo, assim como 

seu ano de fabricação.  

 
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

          SALA DAS SESSÕES, 28 de março de 2018. 

 

 

         

 

Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva-CHICO 
Líder da Bancada do PSB 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 
Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil, ao dispor 

sobre a ordem econômica e financeira do Estado, mais especificamente dos princípios gerais da 

atividade econômica, determina expressamente que os serviços públicos devem ser prestados 

pelo Poder Público, de forma direta, ou por particulares, por meio do regime de concessão ou 

permissão. E dada a importância do princípio da eficiência, - que apesar de não integrar nossa 

Lei Maior - foi introduzido na Constituição Federal através da emenda n° 19/1988, previsto no 

artigo 37, caput.  

Ainda considerando, que é a Administração Pública a detentora da titularidade 

dos Serviços Públicos, frisando que a fiscalização por parte do Poder Público não se trata de 

mera discricionariedade, mas de obrigação legal, apresentamos o presente projeto de lei, que 

tende a aprimorar e efetivar a prestação do serviço aos usuários, sublimando a fiscalização, com 

a finalidade de cumprir o fim a que se destina, viabilizando todos os pré-requisitos do prestador 

de serviço e dando a necessária equidade as relações que nesta lei se estabelecem.   

. 

 

 
 

 

    SALA DAS SESSÕES, 28 de março de 2018. 

 

 

         

Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva-CHICO 

Líder da Bancada do PSB 


