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PARECER Nº 997/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 530/2010.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, dispõe sobre a 
possibilidade de substituição de veículo escolar registrado por outro similar em 
virtude de avaria mecânica ou de outra origem, pelo prazo máximo de 30 (trinta) 
dias.  
A possibilidade de substituição proposta no projeto ficará condicionada à imediata 
comunicação ao órgão fiscalizador competente, informando o tipo de avaria sofrida 
pelo veículo, bem como as características do veículo substituto, características 
essas que deverão ser iguais ou superiores ao do veículo substituído.  
Estabelece ainda, no caso de infração aos dispositivos estabelecidos no projeto de  
lei, multa de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), dobrada na reincidência, valor 
que será anualmente atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  
Em sua justificativa, o Autor visa evitar a interrupção do serviço por excesso de 
rigidez normativa.  
Atualmente, a realização do transporte escolar depende de um Certificado de 
Registro Municipal concedido a cada veículo.  
O presente projeto de lei possibilita que o transportador possa utilizar um veículo 
não cadastrado, mas similar ou superior ao cadastrado, pelo prazo máximo de 
trinta dias, nos casos em que sejam necessários revisões ou reparos em função de 
avarias, principalmente mecânicas, no veículo cadastrado.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE da propositura, sugerindo SUBSTITUTIVO, 
pois considerou que o projeto só poderia versar sobre os operadores de transporte 
coletivo de escolares de natureza privada, sob pena de adentrar em matéria de 
organização administrativa, de competência privativa do Prefeito, esbarrando no 
princípio constitucional da harmonia e independência entre os poderes.  
A Comissão de Administração Pública manifestou-se FAVORÁVEL ao projeto, nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa.  
Tendo em vista que o projeto visa evitar a descontinuidade do serviço de transporte 
escolar, mantendo-se a qualidade do serviço e evitando que o transportador atue 
de forma irregular, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, 
Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação do 
projeto, nos termos do substitutivo apresentado pela Digníssima Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em  27/06/2012  
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