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A Governo Municipal

Cons truin do

Cllrllz;nho Pllrll TodoB
Carazinho, 17 de junho de 2011.

Excelentfssima Senhora,
Ver. Sandra Citolin,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n.o
087/11, desta data, 0 qual Autoriza 0 Poder Executivo a Criar a Comissao de
Fiscaliza<;ao do Transporte Escolar na Rede Municipal de Ensino de Carazinho, para
aprecia<;aosob Regime de Urgencia.

A referida Comissao e uma exigencia do Tribunal de Contas do Estado e
da Uniao, e atende a Lei Federal n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licita<;oes,
o disposto no artigo 67, no caso contratados. A fiscaliza<;ao do transporte escolar deve
ser instruida com os necessarios fundamentos legais para a plena validade dos atos
decorrentes. Dentre esses fundamentos legais, encontram-se os constitucionais, como:
a Lei de Licita<;oes; 0 C6digo de Transito e as Resolu<;oes do CONTRAN - Conselho
Nacional de Transito, para 0 disposto nos contratos de presta<;ao de servi<;ose, quando
existentes, os regulamentos ou outros atos normativos inerentes.

Outrossim, informamos tambem que a fiscaliza<;ao do transporte operado
diretamente pela Administra<;ao e ate da essemcia do servi<;o publico, e nesse caso,
atraves da Cria<;aoda Comissao constituida para a a<;aofiscalizat6ria.

A qualidade e a seguran<;a do transporte escolar dependem de um
acompanhamento permanente dos veiculos, dos condutores e dos alunos. Mais do que
isso: dependem de um contfnuo trabalho de qualifica<;ao de todos os envolvidos, de
conscientiza<;ao sobre os perigos do transito, de educa<;ao para uma postura
responsavel e cidada. Isto quer dizer que nao basta a previsao contratual de todas as
cautelas necessarias ao servi<;o. 0 contrato sinaliza que 0 trabalho esta apenas
come<;ando.
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Autoriza 0 Poder Executivo a Criar a
Comissao de Fiscaliza~ao do Transporte
Escolar na Rede Municipal de Ensino de
Carazinho.

Art. 1° Fica autorizado 0 Poder Executivo a Criar a Comissao de Fiscalizayao do
Transporte Escolar na Rede Municipal de Ensino de Carazinho, bem como a dar outras
providencias necessarias para 0 bom andamento da oferta e do atendimento do transporte
escolar.

Art. 2° A Comissao a que se refere 0 artigo anterior e constituida por cinco (5)
membros titulares acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representayao e
indicayao a seguir discriminados:

I - um representante do Setor de Transito;
II - um representante do Controle Interno;
III - um tecnico representante da Secretaria Municipal de Educayao e Cultura;
IV - um representante da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos;
V - um representante da Camara de Vereadores.

Art. 3° 0 suplente substituira 0 titular da Comissao de Fiscalizayao do
Transporte Escolar nos casos de afastamentos temporarios ou eVentuais deste, e assumira sua
vaga nas hip6teses de afastamento definitivo decorrente de desligamento por motivos
particulares.

Paragrafo Unico. Na hip6tese em que 0 titular e ou 0 suplente incorrer na
situayao de afastamento definitivo descrito no caput deste artigo, 0 estabelecimento ou
segmento responsavel pela indicayao devera indicar novo suplente.

Art. 4° Fica determinado que os responsaveis pela fiscalizayao do transporte
escolar, receberao treinamento e instruyao quanta aos aspectos previstos em contrato e aos
relacionados a legislayao do transporte escolar e de transito.

Art. 5° 0 mandato dos membros da Comissao de Fiscalizayao do Transporte
Escolar sera de do is (2) anos, permitida uma (mica reconduyao para 0 mandato. .

Art. 6° A atuayao dos membros da Comissao de Fiscalizayao do Transporte
Escolar, nao sera remunerada e sera considerada atividade de relevante interesse social.

Art. 7° A Comissao de Fiscalizayao do Transporte Escolar nao contara com
estrutura administrativa pr6pria, devendo 0 Municipio garantir infra-estrutura e condiy6es
materiais adequadas a execuyao plena das competencias da Comissao de Fiscalizayao do
Transporte Escolar.

Art. 8° Para a atuayao na comissao de fiscalizayao do transporte escolar, os
fiscais designados pelos 6rgaos representantes devem ter os necessarios poderes inerentes a
funyao fiscalizat6ria, sob pena de invalidayao dos atos praticados. Estes poderes, no entanto,
naDSaDilimitadDs,mas eireunseritDsa eDmpet~neia legal aferida{ijf1/



Art. go Os fiscais designados para compor a Comissao de Fiscaliza9ao devem
estar cientes de que mais do que uma obriga9ao legal, a fiscaliza9ao e uma rotina que contribui
decisivamente para que 0 transporte escolar mantenha a qualidade almejada.

Art. 10. A fiscaliza9ao deve ser efetuada em carater permanente, de forma
sistematizada, de modo a contemplar principal mente a observancia das normas especfficas do
trans porte escolar, previstas em Lei.

Art. 11. A Comissao de Fiscaliza9ao do Transporte Escolar podera, sempre que
julgar conveniente:

I - apresentar, ao Poder Executivo local e aos 6rgaos de controle interno e
externo manifesta<;ao formal acerca dos registros cabiveis a fun<;ao da a9ao fiscalizat6ria;

II - por decisao da maioria de seus membros, convocar 0 Secretario Municipal
de Educa9ao, para prestar esclarecimentos e informa90es necessarias sobre 0 Transporte
Escolar sempre que se fizer necessario.

Art. 12. A cria9ao da Comissao de Fiscaliza<;ao do Transporte Escolar, prevista
nesta Lei, fica sujeito a altera<;oes e/ou ementas dos Poderes Executivo e Legislativo visando 0
melhor funcionamento da a9ao fiscalizat6ria.

Art. 13. Fica eleito 0 Foro da Comarca de Carazinho, RS, como 0 competente
para dirimir qualquer litigio proveniente desta Comissao, eventual mente nao resolvido no
ambito administrativo.

Registre-se e Publique-se no Paine I de
Publica90es da Prefeitura:

CRISTIAN CEMIN
Secretario da Administra9ao
e Controle de Or<;amento
IMD/DDV




