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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.555

“Dispõe sobre o Serviço de Transporte Escolar no Mu-
nicípio de Barbacena e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial o disposto no art. 7° da 
Lei Municipal nº 4.293, de 2010, e na forma do art. 26, 
inciso II da Constituição do Município de Barbacena;
Considerando os estudos técnicos realizados pelo Ór-
gão Executivo de Trânsito e Transportes, sobre o Sis-
tema de Transporte Escolar, com vistas à melhoria das 
condições de segurança e conforto dos escolares, bem 
como de organização e controle do Sistema; 
Considerando os artigos 170 e 173 da Constituição 
Federal de 1988;
Considerando os artigos 136 a 139 da Lei 9.503/97, 
Código de Trânsito Brasileiro;

DECRETA:
Art. 1º  A execução do serviço de transporte escolar 
no Município de Barbacena obedecerá o Regulamento 
constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º  Fica autorizado o credenciamento de interes-
sados para prestação de serviço de transporte escolar 
no Município de Barbacena, nas modalidades de pes-
soa física e de pessoa jurídica.
§ 1º  É permitido somente 01 (uma) Autorização por 
pessoa física ou jurídica para o transporte escolar pre-
visto neste decreto;
§ 2º É vedado ao autorizatário deter simultaneamente 
autorização para pessoa física e autorização para pes-
soa jurídica, para o transporte escolar previsto neste 
decreto;
§ 3º As exigências para o credenciamento e o regu-
lamento para a execução do serviço estão previstos 
nos Anexos deste Decreto e na legislação pertinente.
Art. 3º  Para fins deste Decreto considera-se: 
I - Serviço de Transporte Escolar: a prestação de ser-
viço destinada à locomoção de escolares entre suas 
residências e os estabelecimentos de ensino da pré-
-escola ao ensino superior no Município de Barbacena.
II - Autorização: ato administrativo, unilateral, discri-
cionário e precário pelo qual o  Município  de  Bar-
bacena  através  do  Órgão  Executivo  de  Trânsito  
e  Transportes autoriza terceiros a prestar Serviço de 
Transporte Escolar, após prévio credenciamento e de 
acordo com Regulamento do Serviço e normas com-
plementares.
III - Credenciamento: a modalidade de seleção a ser 
adotada para prestadores do Serviço de Transporte 
Escolar que se mostrarem aptos a atender os requisi-
tos e critérios exigidos pelo Órgão Executivo de Trân-
sito e Transportes.
Art. 4º O cadastramento de pessoa física ou jurídi-
ca para operar o transporte escolar no Município de 
Barbacena será efetuado somente através do Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes.
§ 1º  Os aprovados na análise da documentação terão 
o prazo de 30 dias para apresentar, ao Órgão Execu-
tivo de Trânsito e Transportes, o veículo para vistoria.
§ 2º  Após aprovação da inspeção veicular de inclusão, 
será assinado pelos candidatos, o Termo de Adesão, 
conforme modelo constante do Anexo II deste Decre-
to.
§ 3º  Os reprovados na análise da documentação te-
rão o prazo de 15 (quinze) dias corridos para reapre-
sentar os documentos necessários.
Art. 5º Os prestadores do Serviço de Transporte Esco-
lar que não optarem pelo credenciamento serão con-
siderados irregulares.
Art. 6º  Revogam-se as disposições em contrário em 
especial os Decretos n.º 7.114/2011, n.º 7.319/2012 
e 7.253/2012.
Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 02 de janeiro de 2014;

172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30. 
Antônio Carlos Andrada

Prefeito Municipal

ANEXO I

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE BARBACENA

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º  Para fins deste Regulamento considera-se:
I - Monitor(a): profissional, com idade mínima de 18 
(dezoito) anos, com treinamento específico ministra-
do pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes ou 
por entidade por este aprovada e reconhecida, para 
assistência e acompanhamento de escolares durante 
o trajeto, o embarque e o desembarque, com vinculo 
empregatício ao Autorizatário pessoa física ou ao Au-
torizatário pessoa jurídica;
II - Autorização: ato administrativo, unilateral, dis-
cricionário e precário pelo qual o Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes autoriza terceiros a prestar Ser-
viço de Transporte Escolar após prévio credenciamen-
to e de acordo com Regulamento do Serviço e normas 
complementares;
III - Autorização de Tráfego (AT): documento emitido 
pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes que 
autoriza o veículo a operar no Sistema de Transporte 
Escolar de Barbacena e que atesta, aos operadores, a 
regularidade de documentos e vistoria veicular, respei-
tando-se a data de validade.
IV - Autorizatário: pessoa física residente no Municí-
pio de Barbacena ou jurídica sediada em Barbacena 
credenciada para prestação do Serviço de Transporte 
Escolar;
V - Órgão Executivo de Trânsito e Transportes: – Ór-
gão da Administração Municipal responsável pelo ge-
renciamento do Trânsito e Transportes no Município 
de Barbacena.
VI - CNH: Carteira Nacional de Habilitação.
VII - Cassação da Autorização: devolução compulsória 
da autorização por infração legal ou regulamentar.
VIII - Cassação do Registro: devolução compulsória do 
registro de condutor (RC) ou do registro de Monitor(a) 
(RA) por infração legal ou regulamentar.
IX - Condutor Autorizatário: pessoa física, inscrito no 
cadastro de condutores escolares do Órgão Executivo 
de Trânsito e Transportes.
X - Condutor Auxiliar: motorista de atividade profis-
sional vinculado ao Autorizatário pessoa física ou ao 
Autorizatário pessoa jurídica.
XI - Escolares: estudantes da pré-escola ao ensino su-
perior transportados por veículo escolar.
XII - Frota: número de veículos vinculados às autori-
zações outorgadas pelo Órgão Executivo de Trânsito 
e Transportes.
XIII - Inclusão: entrada de veículo para o Sistema de 
Transporte Escolar.
XIV - Operadores: Autorizatários, condutores auxilia-
res e monitores.
XV - Órgão Autorizador: – Órgão Executivo de Trânsito 
e Transportes.  
XVI - Registro do(a) monitor(a) (RM): documento emi-
tido pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes 
que credencia o profissional a acompanhar os esco-
lares.
XVII - Registro do Condutor (RC): documento emitido 
pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes que 
credencia o condutor a operar o serviço em veículo 
vinculado ao Sistema de Transporte Escolar.
XVIII - Renúncia à Autorização: desistência voluntária 
da autorização.
XIX - Serviço de Transporte Escolar: prestação de ser-
viço voltada à locomoção de escolares entre suas resi-
dências e os estabelecimentos de ensino da pré-escola 
ao ensino superior no Município de Barbacena.
XX - Substituição Veicular: troca de veículo na mesma 
Autorização, por veiculo do mesmo ano de fabricação 
ou mais novo, com no máximo 10 (dez) anos de fabri-
cação, respeitando o art. 40 deste regulamento.
XXI - Substituição Emergencial: substituição de veí-
culo, condutor ou monitor(a) cadastrados, por perí-
odo e condições estipulados pelo Órgão Executivo 

de Trânsito e Transportes em virtude de força maior 
comprovada.
XXII - Suspensão do Operador: proibição de trabalho 
por determinado período de tempo.
XXIII - Termo de Adesão: documento formal compro-
vante da adesão no Sistema de Transporte Escolar de 
Barbacena e o compromisso para Prestação de Serviço 
de Cunho Social. 
XXIV - Veículo escolar: veículo automotor inscrito no 
cadastro de veículos escolares do Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes. 
XXV - Vistoria: inspeção veicular realizada pelo Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes para verificação 
de segurança, conservação, conforto, higiene, equi-
pamentos e características definidas nas legislações 
federal, estadual, municipal, neste Regulamento e em 
normas complementares.

CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO

Art. 2º  A prestação do serviço de transporte escolar 
será realizada mediante prévia e expressa autorização 
do Órgão Executivo de Trânsito e Transportes, a títu-
lo precário, nas condições estabelecidas no presente 
Regulamento.
Parágrafo Único.  Os interessados na prestação do 
Serviço de Transporte Escolar deverão requerer a au-
torização em formulário próprio.
Art. 3º A autorização será outorgada por 02 (dois) 
anos à pessoa física residente no Município de Barba-
cena ou jurídica sediada no Município de Barbacena, 
podendo ser renovada por igual período, desde que 
cumpridas às exigências legais, em especial as esta-
belecidas no art. 138 da lei 9.503/97 CTB;
Parágrafo Único.  Caberá ao Órgão Executivo de Trân-
sito e Transportes a renovação da outorga prevista no 
presente artigo através da expedição de documento 
equivalente; 
Art. 4º  A autorização tem as seguintes características:
I - Pessoa Física:
a) Obrigatoriedade de cadastramento de 01 (um) veí-
culo e 01 (um)  monitor(a);
b) Cadastramento facultativo de 02 (dois) condutores 
auxiliares e (01) um monitor(a) além do obrigatório 
acima descrito;
II - Pessoa Jurídica:
a) Obrigatoriedade de cadastramento de 01 (um) ve-
ículo, 01 (um) condutor titular e 01 (um) monitor(a);
b) Cadastramento facultativo de 01 (um) condutor au-
xiliar e (01) um monitor(a) além do obrigatório acima 
descrito;
Art. 5º  O solicitante será credenciado após processo 
de análise e aprovação da documentação pelo setor 
de Aquisições e Contratos da Prefeitura Municipal de 
Barbacena e pelo Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes. 
§ 1º Após a aprovação da documentação, o solici-
tante deverá, em até 30 dias, apresentar o veículo 
para inspeção junto ao Órgão Executivo de Trânsito e 
Transportes e aprovação para inclusão no sistema de 
transporte escolar.
§ 2º A assinatura do Termo de Adesão está condicio-
nada à aprovação do veículo em vistoria pelo Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes.
§ 3º Após concluso o processo de credenciamento 
a atualização ou alteração de cadastro de veículo e 
operadores serão analisadas e aprovadas pelo Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes.
Art. 6º É vedado aos operadores, titulares, autorizatá-
rios, condutores auxiliares e monitores, manter víncu-
lo empregatício na Administração Direta ou Indireta do 
Município de Barbacena.
Art. 7º  O autorizatário que desejar renunciar à auto-
rização junto ao Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes deverá formalizar sua intenção por meio de 
requerimento próprio.
Parágrafo único.  A renúncia à autorização somente 
será consolidada pelo Órgão Executivo de Trânsito e 
Transportes após a efetivação de baixa de cadastros 
conforme exigências deste Regulamento.
Art. 8º  A Autorização será extinta nos seguintes ca-
sos:
I – aposentadoria por invalidez permanente ou morte 
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do autorizatário, pessoa física;
II - incapacidade do autorizatário, pessoa física, decla-
rada judicialmente;
III - renúncia do autorizatário;
IV - cassação da autorização;
V - insolvência civil do autorizatário, pessoa física;
VI - falência ou extinção do autorizatário, pessoa ju-
rídica.
Art. 9º  O operador/autorizatário que tenha sido pe-
nalizado com a cassação, para habilitar-se a novo 
credenciamento, cadastrar-se como condutor auxiliar 
ou monitor(a), deverá aguardar um interstício de 24 
(vinte e quatro) meses, contados da data da publica-
ção da cassação.
Art. 10  No caso de falecimento do autorizatário pes-
soa física será permitida a transferência da autoriza-
ção para o cônjuge supérstite, ou para um dos herdei-
ros legais, na conformidade da partilha devidamente 
homologada em juízo ou alvará judicial, e tal transfe-
rência deverá se dar mediante requerimento protoco-
lizado na prefeitura e dirigido ao Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes, no prazo de até 120 (cento e 
vinte dias), contados da data do falecimento.
Parágrafo único. Nesta hipótese, o novo prestador 
dos serviços deverá cumprir rigorosamente todas as 
exigências e requisitos legais e regulamentares, sob 
pena de indeferimento ou cassação da licença, inde-
pendentemente de qualquer indenização por parte do 
Poder Público.

CAPÍTULO III
DO SERVIÇO

Seção I
Do Serviço Regular

Art. 11  O Serviço de Transporte Escolar gerenciado 
pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes é res-
trito ao Município de Barbacena, incluindo seus dis-
tritos.
Art. 12  Os operadores e os veículos serão cadastra-
dos no Órgão Executivo de Trânsito e Transportes para 
operação no sistema.
Art. 13 O operador somente poderá atuar em autoriza-
ção a que estiver vinculado.
Art. 14  O veículo será peremptoriamente conduzido 
pelo autorizatário, pessoa física e na sua impossibili-
dade devidamente comprovada junto ao Órgão Execu-
tivo de Trânsito e Transportes pelo condutor auxiliar 
a ele vinculado e registrado no Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes.
Art. 15  O embarque e o desembarque dos escolares 
deverão ser realizados com segurança, obedecendo à 
regulamentação da via e normas legais vigentes.
Art. 16 O estudante deverá ser transportado sentado 
e com cinto de segurança, respeitada a capacidade 
do veículo em conformidade com a legislação vigente, 
sendo vedado o transporte de menores de 10 (dez) 
anos no banco dianteiro. 
Parágrafo único.  O cinto de segurança, ou sistema de 
retenção equivalente, deverá ser adequado à idade/
estatura do escolar.
Art. 17 Será obrigatória a presença de monitor no ve-
ículo que transportar escolar cursando ensino infantil 
e fundamental, conforme determinação dos órgãos 
competentes.
Art. 18  Caberá ao autorizatário firmar contrato de 
prestação de serviço com os pais ou responsáveis pe-
los escolares.
Art. 19 O autorizatário deverá informar ao Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes quais os estabe-
lecimentos de ensino e os bairros de residência dos 
escolares atendidos, bem como os trajetos realizados 
pelos veículos.
Parágrafo único.  O autorizatário deverá, mensalmen-
te, apresentar ao Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
porte lista atualizada dos escolares transportados. 

Seção II
Do Serviço de Cunho Social

Art. 20 O autorizatário poderá aderir a serviço de 
cunho social, mediante solicitação da Prefeitura e 
dentro dos limites do território do Município, conforme 

compromisso assumido no Termo de Adesão. 
Art. 21  O autorizatário não será convocado, para a 
prestação do serviço de cunho social, nos meses de 
janeiro, julho e na segunda quinzena de dezembro.
Art. 22  A convocação para a prestação do serviço de 
cunho social deverá ocorrer com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias úteis à data do evento.
Art. 23  A solicitação para a prestação do serviço de 
cunho social conterá:
I - data e horário de início e fim do evento;
II - locais de origem e destino;
III - tempo de prestação do serviço;
IV - número de passageiros a transportar.
Art. 24  A execução do serviço de cunho social deve-
rá ser realizada por veículo e condutor cadastrado no 
Sistema de Transporte Escolar e com a documentação 
em dia.

Seção III
Dos Deveres dos Operadores

Art. 25  São deveres dos operadores do sistema de 
transporte escolar:
I - atender aos escolares com presteza e polidez; 
II - trajar-se adequadamente para a função; 
III - manter o veículo em boas condições de funciona-
mento e higiene;
IV - manter em dia a documentação do veículo exigida 
pelas autoridades competentes;
V - obedecer à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 - Código de Trânsito Brasileiro, bem como este 
regulamento;
VI - Não fumar e nem permitir que se fumem dentro 
do veículo quando da prestação de serviços no trans-
porte escolar.
VII - Permitir, facilitar e auxiliar o pessoal credenciado 
pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes, para 
realização de estudos, fiscalização e auditoria.
VIII - Não ingerir bebidas alcoólicas quando em ser-
viço.
IX - Cumprir e fazer cumprir estritamente os preceitos 
deste Regulamento.

CAPÍTULO IV
DOS OPERADORES

Seção I
Do Cadastramento

Art. 26  O cadastramento de autorizatário, pessoa fí-
sica, e de condutor auxiliar, será efetuado mediante a 
apresentação, em original e em cópia autenticada, dos 
seguintes documentos, além dos legalmente exigidos: 
I - carteira de identidade e CPF;
II - carteira nacional de habilitação categoria D ou E, 
explicitando a habilitação para conduzir escolares nos 
termos da Legislação vigente e que exerce atividade 
remunerada;  
III - atestado médico de sanidade física e mental com-
probatória da capacidade para o exercício da função 
de motorista;
IV - quitação militar e eleitoral;
V - comprovante de inscrição no INSS, no caso de au-
torizatário, pessoa física;
VI - certificado de aprovação em curso de preparação 
ou atualização, para operador de transporte público, 
administrado por entidade reconhecida e aprovado 
pelo DETRAN.
VII - comprovação de domicílio e residência de próprio 
punho ou comprovante de endereço;
VIII - comprovação através de Certidão emitida pelo 
órgão competente de não ter cometido nenhuma in-
fração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em in-
frações médias durante os últimos 12 (doze) meses;
IX - comprovante de inscrição no cadastro do ISSQN 
da Prefeitura de Barbacena, na atividade de motorista;
X - certidões negativas de distribuição de feitos cri-
minais dentro do prazo de validade, emitidas pelos 
seguintes órgãos:
a) Justiça Federal;
b) Justiça Estadual da Comarca de Barbacena;
XI - Certidão de Regularidade junto ao Órgão Executi-
vo de Trânsito e Transportes.
XII - 02 (duas) fotografias coloridas tamanho 3x4 atu-

alizadas.
XIII - Declaração de não vínculo empregatício com a 
Administração Direta ou Indireta do Município de Bar-
bacena.
§ 1º O curso constante no inciso VI deverá ser renova-
do a cada 05 (cinco) anos. 
§ 2º O atestado médico de sanidade física e mental 
deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias, a contar da data de sua expedição, e reno-
vado a cada ano, no caso dos condutores que tenham 
até 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e semestral-
mente, para os demais condutores.
Art. 27 O cadastramento de monitor(a) será efetuado 
mediante a apresentação dos seguintes documentos, 
além dos legalmente exigidos: 
I - carteira de identidade e CPF;
II - atestado médico de sanidade física e mental com-
probatória da capacidade para o exercício da função 
de monitor(a);
III - quitação militar e eleitoral;
IV - certificado de aprovação em curso de prepara-
ção ou atualização, para operador de transporte es-
colar, administrado pelo Órgão Executivo de Trânsito 
e Transportes;
V - declaração de domicílio e residência de próprio pu-
nho ou comprovante de endereço;
VI - certidões negativas de distribuição de feitos cri-
minais dentro do prazo de validade emitidas pelos se-
guintes órgãos: 
a) Justiça Federal;
b) Justiça Estadual da Comarca de Barbacena;
VII - 02 (duas) fotografias coloridas tamanho 3x4 atu-
alizadas.
VIII - Declaração de não vínculo empregatício com a 
Administração Direta ou Indireta do Município de Bar-
bacena.
§ 1º O monitor(a) não residente ou não domiciliado 
em Barbacena deverá apresentar, além das certidões 
do inciso VI, Certidão Negativa de Feitos Criminais 
emitida pela Justiça Estadual da Comarca na qual é 
domiciliado ou residente.
§ 2º O curso constante no inciso IV deverá ser renova-
do a cada 05 (cinco) anos. 
§ 3º O atestado médico de sanidade física e mental 
deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias, a contar da data de sua expedição, e renova-
do a cada 02 (dois) anos no caso dos monitor(a)s que 
tenham até 65 (sessenta e cinco) anos, e anualmente 
para os demais monitores.
Art. 28 O credenciamento de autorizatário, pessoa 
jurídica, será efetuado mediante a apresentação dos 
seguintes documentos, além de outros previstos na 
legislação federal, estadual ou municipal: 
I - Contrato social e última alteração existente regis-
trados na Junta Comercial ou estatuto registrado em 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou de-
claração de Firma Individual;
II - Alvará de Localização e Funcionamento de Ativida-
des em Barbacena;
III - Certificado de regularidade jurídica fiscal perante 
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
IV - Certidão negativa de distribuição de feitos traba-
lhistas da Comarca de Barbacena;
V - Certidão negativa de débito junto ao INSS;
VI - Certidão negativa de débito referente ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço;
VII - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
VIII - Certidões negativas de Feitos Criminais de todos 
os sócios emitidas pelos seguintes órgãos:
a) Justiça Federal;
b) Justiça Estadual da Comarca de Barbacena;
Art. 29 Na renovação do cadastro de operadores serão 
exigidos os documentos cadastrais cujo prazo de vali-
dade tenha expirado.
Art. 30 A critério do Órgão Executivo de Trânsito e 
Transportes poderá ser exigido dos operadores a apre-
sentação de quaisquer outros documentos ou revali-
dação dos apresentados.
Art. 31 Os autorizatários, pessoas jurídicas, deverão 
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manter controle da relação de condutores, monitores 
e veículos, em condições de poder informar, quando 
solicitado pelo Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes, o nome do condutor ou monitor(a) que, em 
determinado momento, operava o veículo.
Art. 32  Compete ao autorizatário atualizar os da-
dos de cadastro, inclusive de seu condutor auxiliar e 
monitor(a) para a devida autorização e alteração de 
dados cadastrais.
Parágrafo único.  Os dados dos cadastros fornecidos 
pelo condutor auxiliar ou monitor(a) diretamente ao 
Órgão Executivo de Trânsito e Transportes serão de 
responsabilidade exclusiva destes.
Art. 33  Os operadores que estejam desvinculados do 
Sistema de Transporte Escolar por período superior a 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, deve-
rão apresentar todos os documentos cadastrais exigi-
dos neste Regulamento.
Art. 34  A cada cadastramento de operadores serão 
consideradas a pontuação e reincidências constantes 
de seu prontuário, ficando os mesmos sujeitos às pe-
nalidades previstas neste Regulamento.
Art. 35  A baixa de cadastro de operadores será efe-
tuada mediante:
I - quitação geral de débitos vencidos e a vencer pe-
rante o Município de Barbacena
II - devolução do(s) Registro(s) do(s) Operador(es);
III - baixa do veículo vinculado à autorização, em se 
tratando de autorizatário.
§ 1º  Os condutores auxiliares e monitores poderão 
requerer baixa automática de seus cadastros, sem a 
necessidade da presença do autorizatário ou, no caso 
de pessoa jurídica, de seu representante legal, obser-
vado o disposto nos itens I e II deste artigo, desde 
que autorizado, por escrito, com firma reconhecida em 
cartório; 
§ 2º  No caso de não comparecimento do autorizatário 
no momento da baixa, o operador deverá aguardar 7 
(sete) dias para obtê-la.
Art. 36 No caso de extravio, furto ou roubo de qual-
quer documento vigente emitido pelo Órgão Executivo 
de Trânsito e Transportes, será exigida a apresenta-
ção de Ocorrência Policial expedida pela Polícia Civil, 
Polícia Militar ou, sob as penas da lei, Declaração de 
Extravio de Documentos, com firma reconhecida em 
Cartório.

CAPÍTULO V
DOS VEÍCULOS

Seção I
Do Cadastro

Art. 37 O autorizatário Pessoa Física ou Jurídica deverá 
licenciar o seu veículo obrigatoriamente no Município 
de Barbacena.
Art. 38  O cadastramento de veículo será efetuado 
mediante a apresentação dos originais e cópia auten-
ticada dos seguintes documentos: 
I - CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo vigente em nome do Autorizatário devidamen-
te cadastrado no sistema do DETRAN-MG como Trans-
porte Escolar; 
II - Seguro DPVAT categoria 03 (três) devidamente 
quitado conforme legislação vigente;
III - Laudo com aprovação da vistoria expedido pelo 
Órgão Executivo de Trânsito e Transportes;
IV - Certificado de segurança para veículos dotados de 
gás natural veicular ou de adaptação para condutores 
portadores de deficiência.
Art. 39  A inclusão de veículos com capacidade até 20 
(vinte) lugares, ou mais, será processada, no ato do 
credenciamento, obrigatoriamente, por veículos que 
tenham, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação.
Parágrafo único. Aos cadastrados no ano de publica-
ção do presente regulamento, será permitido inserir 
e manter no sistema veículos com mais de 10 (dez) 
anos de fabricação por no máximo 02 (dois) anos des-
de que sua vida útil e a sua data de fabricação, não 
ultrapassem 15 (quinze) anos.
Art. 40  Na renovação da autorização dos atuais au-
torizatários, estes poderão manter os veículos ca-

dastrados no sistema com mais de 10 (dez) anos de 
fabricação por no máximo 02 (dois) anos a partir da 
publicação do presente regulamento, desde que sua 
vida útil e a sua data de fabricação não ultrapassem 
15 (quinze) anos. 
Art. 41  Para a baixa cadastral do veículo serão exi-
gidos:
I - quitação geral de débitos vencidos e a vencer pe-
rante o Órgão Executivo de Trânsito e Transportes e 
ao Município.
II - devolução da Autorização de Tráfego, dos Regis-
tros de Condutores e Monitor(a)s;
III - retirada da faixa: “Escolar”;
IV - devolução do selo de vistoria;
V - retirada de qualquer adesivo, publicidade, inscri-
ções ou equipamento de uso determinado pelo Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes;
VI - apresentação da certidão de baixa definitiva de 
veículo expedida pelo Departamento Estadual de Trân-
sito competente em caso de perda total. 
§ 1º  A comprovação da retirada dos itens menciona-
dos neste artigo será efetuada através de laudo de 
vistoria emitido pelo Órgão Executivo de Trânsito e 
Transportes.
§ 2º Na hipótese de perda total do veículo, demons-
trada a impossibilidade material, fica o autorizatário 
dispensado do cumprimento do disposto nos incisos 
III, IV e V deste artigo.

Seção II
Das Características dos Veículos

Art. 42 Para a operação do serviço, o veículo deverá 
ter as seguintes características:
I - capacidade de, no mínimo, 12 (doze) lugares e 
marca/modelo homologados pela DETRAN-MG
II - permanecer com suas características originais de 
fábrica, satisfazendo as exigências do Código de Trân-
sito Brasileiro e legislação pertinente, e observando os 
aspectos de segurança, conforto.
§ 1º Excepcionalmente, o Órgão Executivo de Trânsito 
e Transportes poderá aceitar a alteração das caracte-
rísticas originais do veículo, respeitada a regulamen-
tação devidamente autorizada pelo DETRAN-MG e 
mediante apresentação do Certificado de Segurança 
Veicular – CSV, expedido pelo INMETRO.
§ 2º Os veículos adaptados para condutores portado-
res de deficiência física serão aceitos, desde que apro-
vados pelo DETRAN-MG e com laudo de modificação 
expedido pelo INMETRO.
Art. 43 No Serviço de Transporte Escolar não será 
admitido veículo com as seguintes características ou 
equipamentos:
I - teto solar;
II - bagageiro externo exceto o original de fábrica, 
sendo vedado seu uso em serviço;
III - turbo compressor, exceto original de fábrica e ho-
mologado pelo DETRAN-MG;
IV - Película ou tela escurecedora, refletiva ou não, 
bem como a utilização de cortinas ou qualquer ou-
tro material que impeça ou reduza a transparência 
das áreas envidraçadas do veículo exceto nos vidros 
traseiros quando autorizado pelo Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes o uso de publicidade com a uti-
lização de material homologado pelo CONTRAN; 
V - engate e suporte de reboque em desacordo com a 
legislação vigente;
VI - protetor de pára-choque, exceto original de fábri-
ca e homologado pela DETRAN-MG
VII - capacidade diferente da estabelecida pelo fabri-
cante;
VIII - a colocação de qualquer inscrição, legenda ou 
publicidade nas partes interna ou externa do veí¬culo, 
sem prévia autorização do Órgão Executivo de Trân-
sito e Transportes, exceto aquelas previstas neste Re-
gulamento;
Art. 44  Os operadores deverão equipar e portar nos 
veículos os seguintes equipamentos e documentos, 
além dos exigidos na legislação:
I - cinto de segurança em número correspondente 
ao da lotação, instalado de acordo com as normas do 

CONTRAN;
II - encosto de cabeça em todos os assentos;
III - fecho interno (tranca) de segurança nas portas;
IV - luz de freio elevada;
V - pintura de faixa horizontal na cor amarela trân-
sito com 40 cm de largura, à meia altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseiras da carroçaria 
e dístico ESCOLAR na cor preta, ficando estabelecido 
que, em caso de veículo de cor amarela, a faixa deverá 
ser na cor preta e o dístico ESCOLAR na cor amarela;
VI - dístico ESCOLAR com altura de 20 cm nas laterais 
e 12 cm na traseira; tipologia em caixa alta (maiúscu-
la) FUTURA Md BT, à meia altura da faixa, sem expan-
dir, comprimir ou condensar as letras;
VII - dispositivo que impeça que as janelas abram 
mais do que 15 (quinze) centímetros, nestas não com-
preendidas as portas dianteiras;
VIII - autorização de Tráfego, Registro de Condutor e 
Registro de Monitor(a);
IX - selo de vistoria fixado pelo Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes;
X - identificação da Autorização / Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes em locais determinados, con-
forme Anexos I – a e I – b;
XI - Identificação externa no veículo contendo seu 
ano de fabricação e sua capacidade/lugares conforme 
Anexo I – c;
XII - equipamento registrador instantâneo inalterável 
de velocidade e tempo;
XIII - lacre na porta e vão da escada traseiros do ve-
ículo;
XIV - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dis-
posta nas extremidades da parte superior dianteira e 
lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade 
superior da parte traseira;
§ 1º Os documentos constantes dos incisos VIII e IX 
deverão estar no prazo de sua validade e dispostos no 
veículo em posição determinada pelo Órgão Executivo 
de Trânsito e Transportes.
§ 2º Os equipamentos constantes dos incisos IV, V, 
VI e XIII deverão estar dispostos no veículo em po-
sição determinada pelo Órgão Executivo de Trânsito 
e Transportes.
Art. 45 Para aposição de inscrições, legenda ou publi-
cidade nas partes externas e internas do veículo deve-
rão ser observadas às seguintes:
I - Requerimento junto ao Órgão Executivo de Trânsito 
e Transportes, protocolado na Prefeitura, contendo:
a) Modelo da inscrição, legenda ou publicidade;
b) Medidas da área que receberá a inscrição, legenda 
ou publicidade;
c) Período de utilização da inscrição, legenda ou pu-
blicidade;
d) Marca modelo e placa do veículo a ser sinalizado;
e) Nome e número de registro junto ao Órgão Executi-
vo de Trânsito e Transportes do requerente.
II - O material a ser utilizado deverá atender as exi-
gências do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, regu-
lamentado pelo CONTRAN e normas complementares;
III - Após análise do processo, será realizada a res-
pectiva vistoria do veículo com a inscrição, legenda 
ou publicidade;
IV - O requerimento deverá ser encaminhado ao se-
tor da Prefeitura responsável pela autorização de uso 
de publicidade após aprovação na vistoria prevista no 
inciso III para os devidos procedimentos quanto à au-
torização pretendida.
Parágrafo único.  O requerente deverá solicitar novo 
pedido após o vencimento da autorização a ele con-
cedida.
Art. 46  O autorizatário deverá manter sob sua guar-
da os comprovantes de dados do equipamento regis-
trador instantâneo inalterável de velocidade e tempo 
por 90 (noventa) dias, podendo o Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes requisitá-los a qualquer mo-
mento.
Parágrafo único.  Em caso de acidente ou qualquer 
alteração justificável os comprovantes de dados de-
verão ficar à disposição por, no mínimo, 60 (sessenta) 
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meses.
Art. 47  Em caso de insuficiência de elemento para 
aprovação na vistoria realizada pelo Órgão Executivo 
de Trânsito e Transportes, poderá este órgão exigir 
laudo de inspeção veicular, geral ou específico, emitido 
por entidades credenciadas junto ao INMETRO. 
Seção III
Da Substituição
Art. 48  Os veículos com capacidade para até 20 (vin-
te) lugares ou mais serão obrigatoriamente substi-
tuídos por outro mais novo, até o último dia útil do 
mês de dezembro do ano em que o mesmo completar 
10(dez) anos de fabricação. 
Art. 49  Por medida de segurança, comprovada por 
inspeção, a qualquer tempo o Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes poderá retirar de circulação ve-
ículo do Sistema de Transporte Escolar.
Art. 50  Em caso de roubo ou furto, acidente grave, 
perda total do veículo ou ainda, por motivos de força 
maior, devidamente comprovados pelo autorizatário, a 
substituição poderá ser processada respeitando-se a 
vida útil prevista neste Regulamento.
Parágrafo único.  No caso de recuperação de veículo 
roubado ou furtado, o Autorizatário fica obrigado a re-
gularizar imediatamente a situação deste veículo junto 
ao Órgão Executivo de Trânsito e Transportes.

Seção IV
Da Substituição Emergencial

Art. 51  A substituição emergencial de veículo será au-
torizada em razão de defeito ou situação que impos-
sibilite a circulação do veículo cadastrado, mediante 
comunicação, por escrito, enviado ao Órgão Executivo 
de Trânsito e Transportes ou ainda durante o procedi-
mento de substituição regular.
Parágrafo único. A substituição emergencial deverá 
ser justificada pelo solicitante através de documenta-
ção enviada ao Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após 
a comunicação.
Art. 52  A substituição emergencial produzirá efeitos 
por um período máximo de 48 (quarenta e oito) ho-
ras, não podendo o mesmo fato gerar mais de uma 
substituição.
Art. 53 A comunicação de substituição emergencial 
será processada pelo Órgão Executivo de Trânsito e 
Transportes gerando código, número ou senha de con-
firmação que será fornecido ao operador e repassado 
à fiscalização.
Art. 54 O veículo substituto deverá possuir os equipa-
mentos obrigatórios estabelecidos neste Regulamen-
to, CRLV em vigor e AT do veículo substituído.
Art. 55  O Autorizatário poderá cadastrar, excepcional-
mente, no sistema, por até 60 (sessenta) dias, veículo 
para operar no caso de impossibilidade temporária de 
circulação do veículo que presta serviço regularmente, 
após comprovação da impossibilidade de circulação e 
aprovação pela vistoria pelo Órgão Executivo de Trân-
sito e Transportes.
Art. 56  Não será aceita substituição emergencial de 
veículo do sistema que tenha sido reprovado na visto-
ria, que esteja com vistoria vencida ou com vida útil 
vencida.
Art. 57 As infrações cometidas quando o operador 
estiver exercendo a atividade em veículo substituto 
serão computadas em seu prontuário.

Seção V
Da Vistoria

Art. 58 Os veículos utilizados no transporte escolar 
serão submetidos a vistorias semestrais a serem reali-
zadas pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes;
Parágrafo Único. As vistorias nos veículos serão reali-
zadas a cada seis meses, e terão validade:
I - 15 de julho;
II - 15 de janeiro.
Art. 59  A emissão da autorização de tráfego fica con-
dicionada à inexistência de qualquer insuficiência e/
ou irregularidade no estado de conservação do veículo 
que venha a ser constatada no laudo de vistoria.
Art. 60  O Autorizatário que não apresentar o veículo à 

vistoria determinada, sem justificativa formal e apro-
vada pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes, 
por um período superior a 60 (sessenta) dias, será 
cassado.
§ 1º O não comparecimento à vistoria programada po-
derá ser formalmente justificado até a data determina-
da na AT (Autorização de Tráfego) para apresentação 
do veículo.
§ 2º As vistorias poderão ser antecipadas em relação 
à data fixada, mediante agendamento prévio, desde 
que respeitado o intervalo de 06 (seis) meses entre 
as inspeções.
§ 3º  Órgão Executivo de Trânsito e Transportes, pode-
rá, a qualquer momento determinar vistoria não pro-
gramada nos veículos escolares para verificação dos 
itens de segurança, conservação, conforto e higiene. 
§ 4º  Órgão Executivo de Trânsito e Transportes, po-
derá, a qualquer momento solicitar laudo de aferição 
do registrador instantâneo inalterável de velocidade e 
tempo.
Art. 61 Na hipótese de ocorrência de acidentes que 
comprometam a segurança do veículo, o Autorizatá-
rio, após reparadas as avarias e antes de colocar o 
veículo novamente em operação, deverá submetê-lo à 
vistoria como condição imprescindível para prestação 
do serviço.
Parágrafo único. No caso de veiculo novo ou substitu-
ído será obrigatório efetuar a vistoria independente-
mente do intervalo de seis meses.

CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 62  A fiscalização consiste no acompanhamento 
permanente do Serviço de Transporte Escolar visando 
o cumprimento dos dispositivos da Legislação Federal, 
Estadual e Municipal, deste Regulamento e de normas 
complementares.
Art. 63  A fiscalização do cumprimento das normas 
deste Regulamento será exercida pelo Órgão Execu-
tivo de Trânsito e Transportes por meio de agentes 
próprios ou conveniados.

CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES

Seção I
Das Informações

Art. 64  Constitui infração a ação ou omissão que im-
porte na inobservância, por parte dos operadores, de 
normas estabelecidas neste Regulamento e demais 
instruções complementares. 
Art. 65  A cada advertência ou multa aplicada cor-
responderá um número de pontos que será anotado 
no prontuário do operador infrator, independente da 
Autorização a que estiver vinculado, conforme o se-
guinte critério: 
I - advertência: 1 ponto
II - multa grupo 1: 1 ponto
III - multa grupo 2: 2 pontos
IV - multa grupo 3: 3 pontos
V - multa grupo 4: 4 pontos
§ 1º Quando a infração for cometida por Condutor 
Auxiliar ou Monitor(a), serão anotados no prontuá-
rio destes a infração cometida e o número de pon-
tos correspondentes e, no prontuário do Autorizatário 
a quem estes estiverem vinculados, será anotado o 
equivalente à metade dos pontos correspondentes da 
infração cometida.
§ 2º Os pontos anotados no prontuário do operador 
terão validade pelo prazo de 02 (dois) anos da ocor-
rência dos fatos que os originaram.
Art. 66  Quando a pontuação dos operadores ultra-
passar os limites previstos neste Regulamento será 
instaurado o devido processo administrativo, no qual 
será garantido o contraditório e ampla defesa, caben-
do ao responsável pelo Órgão Executivo de Trânsito e 
Transportes a aplicabilidade da pena.
Art. 67 A cada infração correspondem penalidades e/
ou medidas administrativas aqui descritas.
Art. 68  Dependendo de sua natureza ou tipicidade, as 
infrações poderão ser constatadas pela fiscalização em 
campo, eletrônica ou administrativamente.  

Art. 69  O Autorizatário é responsável pelo pagamento 
das multas aplicadas aos condutores auxiliares e mo-
nitores a eles vinculados no momento da constatação 
da infração.
Art. 70  Para efeito de apuração de reincidência de 
infração, será considerado o período de 90 (noventa 
dias) anteriores ao cometimento da mesma.
Art. 71  Para infração específica cometida mais de uma 
vez no período de 01 (um) ano, o valor devido será o 
da multa original multiplicado pelo número de incidên-
cias neste período.
Parágrafo único. Para cálculo do número de incidên-
cias serão desconsideradas as infrações que foram 
penalizadas com advertência. 

Seção II
Das Proibições aos Condutores

Art. 72 São proibições aos condutores, além das pre-
vistas no Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
pertinente.
I - Grupo I:
a) Trajar-se inadequadamente, como: usar bonés, 
chapéus, camiseta sem manga, mini-saia, roupas de 
banho, bermuda, chinelo, short curto e outras que 
possam ferir os bons costumes, entendendo-se como 
adequado o uso de camisa com mangas, calça compri-
da, saia, sapato, tênis ou sandália presa no calcanhar 
e que não caracterize outra atividade profissional;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Advertência na primeira incidência;
- Multa a partir da segunda incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80101
b) Abastecer o veículo quando estiver transportando 
escolares.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Advertência na primeira incidência;
- Multa a partir da segunda incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80102
c) Usar o cinto de segurança de forma incorreta en-
quanto estiver dirigindo o veículo;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Advertência na primeira incidência;
- Multa a partir da segunda incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Retenção do veículo até regularização;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80103
II - Grupo II
a) Conduzir o veículo sem usar cinto de segurança;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Retenção do veículo até regularização;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80201
b) Tratar os escolares, os agentes da fiscalização ou o 
público em geral sem urbanidade ou polidez.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80202
c) Embarcar ou desembarcar passageiro sem aproxi-
mar o veículo da guia da calçada; 
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
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- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80203
d) Deixar de afixar os documentos exigidos de forma 
visível em locais determinados pelo Órgão Executivo 
de Trânsito e Transportes.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80204
e) Fumar quando estiver em serviço.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80205
f) Acionar buzina nos locais de embarque e desembar-
que dos escolares.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80206
g) Exercer a atividade usando o bagageiro externo;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80207
h) Efetuar transbordo de escolares sem autorização 
formal do Órgão Executivo de Trânsito e Transportes;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80208
III – Grupo III
a) Impedir ou dificultar o trabalho dos agentes da 
fiscalização ou a realização de estudos por pessoal 
credenciado pelo Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80301
b) Não providenciar o imediato transporte dos escola-
res até seu destino em caso de interrupção involuntá-
ria da viagem.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80302
c) Transitar com a porta aberta ou destravada quando 
em serviço.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Retenção do veículo até regularização;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-

visto neste Regulamento.
Código: 80303
d) Interromper voluntariamente a viagem sem condu-
zir os escolares até o seu destino final;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80304
IV - Grupo IV
a) Manter-se sem ética ou decoro moral;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80401
b) Conduzir o veículo com excesso de lotação.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Retenção do veículo até regularização;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80402
c) Ausentar-se do veículo deixando escolares sem a 
presença de monitor(a), conforme exigência deste 
Regulamento. 
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80403
d) Efetuar transporte de escolar embarcado em ou-
tro município que não tenha convênio com o Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes, e não estando 
devidamente autorizado. 
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80404
e) Exercer a atividade em situações que ofereçam ris-
cos à segurança dos escolares ou terceiros.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80405
f) Estacionar o veículo nas imediações dos estabele-
cimentos de ensino, em desacordo com a regulamen-
tação da via.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 80406
V - Grupo V:
a) Exercer a atividade sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do Registro de Condutor;
- Apreensão do veículo;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Cassação do Registro de Condutor;

- Cassação da Autorização.
Código: 80501
b) Exercer a atividade enquanto estiver cumprindo 
pena, se for condenado por crime culposo ou doloso, 
salvo nos casos de autorização judicial;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do Registro de Condutor;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 80502
c) Exercer as atividades vedadas neste Regulamento;
Penalidades cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do Registro de Condutor;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 80503
d) Exercer a atividade enquanto estiver cumprindo 
suspensão regulamentar;
Penalidades cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 80504
a) Portar ou manter no veículo arma de qualquer es-
pécie;
Penalidades cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 80505
f) Ameaçar ou agredir fisicamente os agentes de fis-
calização;
Penalidades cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 80506
g) Apresentar ou expor documento adulterado, falsi-
ficado ou declarado extraviado, furtado ou roubado; 
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do documento; 
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 80507
h) Efetuar cadastro fraudulento ou em desacordo com 
o estabelecido pelo Órgão Executivo de Trânsito e 
Transportes.
Penalidades cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 80508
i) Exercer a atividade com Carteira Nacional de Habili-
tação suspensa e/ou vencida e/ou falsificada e/ou de 
categoria diferente da exigida;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do Registro de Condutor;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização. 
Código: 80509
j) Operar o serviço transportando substância entorpe-
cente ou alucinógena;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do Registro de Condutor;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Apreensão do veículo;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 80510

Seção III
Das Proibições aos Monitor(a)s

Art. 73  São proibições aos monitores e condutores 
que prestam o serviço de Monitor(a), além dos pre-
vistos no Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
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pertinente:
I - Grupo I:
a) Trajar-se inadequadamente, entendendo-se como 
adequado o uso de camisa com mangas, calça compri-
da, saia, sapato, tênis ou sandália presa no calcanhar 
e, que não caracterize outra atividade profissional;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Advertência na primeira incidência;
- Multa a partir da segunda incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 81101
b) Deixar de entregar aos escolares, no prazo máxi-
mo de 01 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido no 
veículo.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Advertência na primeira incidência;
- Multa a partir da segunda incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 81102
II - Grupo II:
a) Deixar de promover o embarque e o desembarque 
seguro do escolar até a porta da escola ou residência 
e vice-versa.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 81201
b) Tratar sem urbanidade ou polidez o escolar, agentes 
da fiscalização ou o público em geral;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 81202
c) Fumar quando estiver em serviço;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 81203
d) Permitir que escolar seja transportado sem utiliza-
ção do cinto de segurança;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Retenção do veículo até regularização;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 81204
III - Grupo III:
a) Impedir ou dificultar o trabalho dos agentes da 
fiscalização ou a realização de estudos por pessoal 
credenciado pelo Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 81401
b) Manter-se sem ética ou decoro moral.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;

- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 81402
c) Permitir que escolar seja transportado em pé, em 
local inadequado ou em desacordo com a legislação.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Retenção do veículo até regularização;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 81403
d) Permitir que escolar menor de 10 anos seja trans-
portado no banco dianteiro.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Suspensão a partir da terceira incidência;
- Retenção do veículo até regularização;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 81404
IV - Grupo IV:
a) Exercer a atividade sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do Registro de Monitor(a) ou de Condu-
tor;
- Cassação do Registro de Monitor(a) ou de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 81501
b) Exercer a atividade enquanto estiver cumprindo 
pena, se for condenado por crime culposo ou doloso, 
salvo nos casos de autorização judicial;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do Registro de Monitor(a) ou de Condu-
tor;
- Cassação do Registro de Monitor(a) ou de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 81502
c) Portar ou manter no veículo arma de qualquer es-
pécie;
Penalidades cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Cassação do Registro de Monitor(a) ou de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 81503
d) Ameaçar ou agredir fisicamente os agentes de fis-
calização;
Penalidades cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Cassação do Registro de Monitor(a) ou de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 81504
e) Apresentar ou expor documento adulterado, falsi-
ficado ou declarado extraviado, furtado ou roubado; 
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do documento; 
- Cassação do Registro de Monitor(a) ou de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 81505
f) Operar o serviço transportando substância entorpe-
cente ou alucinógena.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do Registro de Monitor(a) ou de Condu-
tor;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Apreensão do veículo;
- Cassação do Registro de Monitor(a) ou de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 81506

Seção IV

Das Proibições aos Autorizatários
Art. 74 São proibições aos Autorizatários, além dos 
previstos no Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
pertinente:
I - Grupo I:
a) Deixar de apresentar ou de revalidar qualquer do-
cumento exigidos neste Regulamento.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Advertência na primeira incidência;
- Multa a partir da segunda incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82101
b) Deixar de comunicar formalmente ao Órgão Execu-
tivo de Trânsito e Transportes acidente que compro-
meta a segurança no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, a contar da data do acidente, para programação 
de nova vistoria;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Advertência na primeira incidência;
- Multa a partir da segunda incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82102
c) Permitir a colocação de qualquer inscrição, legen-
da ou publicidade nas partes interna ou externa do 
veí¬culo, sem prévia autorização do Órgão Executivo 
de Trânsito de Barbacena, exceto aquelas previstas 
neste Regulamento;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Advertência na primeira incidência;
- Multa a partir da segunda incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82103
d) Operar ou permitir que o veículo opere em más 
condições de higiene.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Advertência na primeira incidência;
- Multa a partir da segunda incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82104
II - Grupo II:
a) Não acatar a determinação do Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes de alteração de itinerário em 
função da segurança.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82201
b) Deixar de fornecer ao Órgão Executivo de Trânsito e 
Transportes, quando solicitadas, as informações do re-
gistrador inalterável de tempo e velocidade do veículo.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82202
c) Prestar o serviço sem firmar contrato com os pais ou 
responsáveis, conforme previsto neste Regulamento.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82203
d) Prestar o serviço sem portar no veículo os docu-
mentos exigidos neste Regulamento ou portando-os 
fora do prazo de validade.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
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- Pontuação no prontuário;
- Apreensão do documento;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82204
e) Operar ou permitir que o veículo opere em más 
condições de conservação;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82205
f) Operar ou permitir que o veículo opere com cinto de 
segurança sem oferecer condições de uso;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Retenção do veículo até a regularização;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82206 
g) Permitir que Monitor(a) emergencial exerça a ativi-
dade sem portar documento de identificação, confor-
me exigido neste Regulamento.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82207 
h) Manter desatualizado ou deixar de dar baixa em 
qualquer cadastro, inclusive de seus condutores auxi-
liares e monitor(a)s.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82208 
III - Grupo III:
a) Impedir ou dificultar o trabalho dos agentes da 
fiscalização ou a realização de estudos por pessoal 
credenciado pelo Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82301
b) Não enviar ao Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a 
documentação de justificativa da substituição veicular 
emergencial.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82302
c) Apresentar o veículo à vistoria fora da padronização 
definida pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transpor-
tes;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82303
d) Deixar de prestar as informações solicitadas pelo 
Órgão Executivo de Trânsito e Transportes nos prazos 
estabelecidos neste Regulamento ou na comunicação 
enviada.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;

- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82304
e) Operar ou permitir que o veículo opere com abertu-
ra de janelas além de 15 (quinze) centímetros.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82305
f) Deixar de submeter o veículo às vistorias determi-
nadas, dentro de 15 (quinze) dias, a contar do ven-
cimento dos prazos e datas estabelecidos por este 
regulamento.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82306
IV - Grupo IV:
a) Operar o veículo sem os equipamentos exigidos 
neste Regulamento, bem como não caracterizá-lo de 
acordo com exigências do Órgão Executivo de Trânsito 
e Transportes;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82401
b) Deixar de submeter o veículo às vistorias determi-
nadas, no período compreendido entre 16 (dezesseis) 
e 60 (sessenta), dias a contar do vencimento dos pra-
zos e datas estabelecidos por este regulamento.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82402
c) Não regularizar a situação do veículo roubado ou 
furtado junto ao Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes quando o mesmo for recuperado.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82403
d) Prestar ou permitir que o veículo preste serviço sem 
a presença de monitor(a) conforme determinado nes-
te Regulamento.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82404
e) Permitir que pessoa não autorizada para substi-
tuição emergencial ou cadastrada como condutor no 
sistema de transporte escolar do Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes em outra autorização, exerça a 
função de condutor.
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82405
f) Permitir que pessoa não autorizada pelo Órgão Exe-
cutivo de Trânsito e Transportes, ou cadastrada em 
outra autorização exerça a função de monitor(a).
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:

- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82406
g) Permitir que exerça a função de monitor(a) pes-
soa menor de dezesseis anos de idade quando efetuar 
substituição emergencial;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82407
h) Declarar localização falsa, incompleta ou inexisten-
te de veículo substituído quando efetuar substituição 
emergencial;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82408
i) Permitir que o veículo opere sem equipamento exi-
gido neste Regulamento ou estando este defeituoso, 
violado, viciado, ou inoperante; 
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82409
j) Permitir que o veículo opere em más condições de 
funcionamento e/ou de segurança;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82410
k) Permitir que o veículo opere com vida útil vencida, 
conforme estipulado neste Regulamento;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Apreensão do veículo;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82411
l) Permitir que o veículo opere sem ter completado o 
processo de inclusão ou substituição;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário:
- Apreensão do veículo;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82412
m) Permitir que o veículo opere sem Autorização de 
Tráfego ou com Autorização de Tráfego vencida;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Apreensão do veículo;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82413
o) Identificar como infrator pessoa não cadastrada na 
autorização;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82414
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p) Impedir, dificultar ou deixar de cumprir o serviço de 
cunho social quando convocado;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82415
q) Operar com pessoa não autorizada ou não cadas-
trada no Sistema Escolar do Órgão Executivo de Trân-
sito e Transportes conduzindo o veículo.
- Multa a partir da primeira incidência;
- Pontuação no prontuário;
- Abertura de processo administrativo conforme pre-
visto neste Regulamento.
Código: 82416
V - Grupo V:
a) Efetuar a cessão ou transferência da autorização;
Penalidade e Medida Administrativa cabível:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Cassação da autorização.
Código: 82501
b) Operar o serviço com veículo movido a gás lique-
feito de petróleo;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do Registro de Condutor;
- Apreensão do Registro de Monitor(a);
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Apreensão do veículo;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação do Registro de Monitor(a);
- Cassação da Autorização.
Código: 82502
c) Efetuar cadastro fraudulento ou em desacordo com 
o estabelecido pelo Órgão Executivo de Trânsito e 
Transportes;
Penalidade cabível:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização. 
Código: 82503
d) Apresentar ou expor documento adulterado, falsi-
ficado ou declarado extraviado, furtado ou roubado;
Penalidade e Medida Administrativa cabível:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão do documento;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização. 
Código: 82504
e) Deixar de apresentar veículo à vistoria determina-
da, sem justificativa formal e aprovada pelo Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes, por um período 
superior a 60 (sessenta) dias.
Penalidade cabível:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização. 
Código: 82505
f) Permitir que veículo substituído opere ao mesmo 
tempo em que o veículo substituto esteja operando, 
em caso de substituição emergencial;
Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis:
- Multa a partir da primeira incidência;
- Apreensão da Autorização de Tráfego;
- Apreensão do veículo substituído;
- Cassação do Registro de Condutor;
- Cassação da Autorização.
Código: 82506

CAPÍTULO IX
DAS PENALIDADES, DAS MEDIDAS ADMINIS-

TRATIVAS E DOS RECURSOS
Seção I

Da Apuração da Infração
Art. 75  Constatada a infração, será lavrado o Auto 
de Infração regulamentar que originará a notificação 
de penalidade a ser enviada aos operadores com as 
penalidades e medidas administrativas previstas neste 
Regulamento.

§ 1º Emitida a Notificação de Penalidade, esta será 
entregue ao infrator pessoalmente, por via postal 
mediante comprovante dos Correios ou por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias da lavratura do Auto 
de infração regulamentar, sob pena de arquivamento 
do mesmo.
§ 2º  No caso de entrega via postal, para efeito de 
recebimento, será considerada a data da visita ao do-
micílio constante no recibo ou aviso de recebimento 
dos Correios.
§ 3º  No caso de entrega via postal, estando desatu-
alizado o endereço do infrator ou tendo sido recusado 
o recebimento, será considerada válida a notificação 
para todos os seus efeitos; e para efeito de recebi-
mento, será considerada a data da visita ao domicílio 
constante do recibo dos Correios.
Art. 76  O Auto de infração regulamentar conterá:
I - nome do operador, sempre que possível;
II - placa do veículo ou chassi;
III - local, data e horário da constatação da infração;
IV - Irregularidade constatada;
V - identificação do agente.
Art. 77  A Notificação de Penalidade conterá:
I - nome do Autorizatário;
II - nome do infrator, sempre que possível;
III - dispositivo infringido e sua descrição;
IV - local, data e horário da constatação da infração;
V - identificação do agente;
VI - placa do veículo ou chassi;
VII - número da Autorização.

Seção II
Das Penalidades

Art. 78  Os infratores ficam sujeitos às seguintes pe-
nalidades:
I - Advertência Escrita, que será aplicada na primeira 
vez que ocorrer qualquer uma das infrações previstas 
nas alíneas do grupo 1 dos artigos 72 a 74.
II - Multa, que será aplicada nos seguintes casos:
a) na reincidência de qualquer uma das alíneas do 
grupo 1 dos artigos 72 a 74;
b) a partir da primeira vez que for cometida qualquer 
uma das infrações previstas nas alíneas dos grupos 2, 
3, 4 e 5 dos artigos 72 a 74.
Parágrafo único.  Os valores das multas serão:
a) grupo 1: 01(uma) UFMB;
b) grupo 2: 02 (duas) UFMB;
c) grupo 3: 04 (quatro) UFMB;
d) grupo 4: 08 (oito) UFMB;
d) grupo 5: 12 (doze) UFMB.
III - Suspensão do condutor ou do monitor(a), que 
serão aplicadas nos seguintes casos
a) a cada terceira incidência específica de infrações 
classificadas nos Grupos 1, 2, 3 ou 4 dos artigos 72 
a 74;
b) quando o condutor ou o monitor(a) for preso em 
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade judiciária competente, enquanto perdu-
rar a prisão ou vigorar o mandado;
c) quando o condutor ou o monitor(a) for denunciado 
pelo Ministério Público pela prática de infração consi-
derada grave, durante toda a tramitação do processo 
criminal; 
§ 1° Para efeito de suspensão, as três incidências se-
rão computadas dentro de um período de 90 (noven-
ta) dias.
§ 2° A suspensão de condutor ou de monitor(a) será 
fixada nas seguintes proporções:
a) grupo 1: 03 dias;
b) grupo 2: 06 dias;
c) grupo 3: 10 dias;
d) grupo 4: 15 dias; 
e) grupo 5: 30 dias;
§ 3° A pena de suspensão poderá ser transformada 
em multa nos casos de cancelamento da autorização, 
baixa de registro de condutor auxiliar ou de registro de 
monitor(a) e seus valores serão fixados nas seguintes 
proporções: 
a) Grupo 1: 04 (quatro) UFMB;

b) Grupo 2: 08 (oito) UFMB;
c) Grupo 3: 16 (dezesseis) UFMB; 
d) Grupo 4: 32 (trinta e duas) UFMB;
e) Grupo 5: 64 (sessenta e quatro) UFMB.
IV - Cassação do registro do condutor auxiliar, que 
será aplicada em decorrência da inobservância de 
qualquer uma das disposições dos itens classificados 
no grupo 5 dos artigos 72 e 74, ou quando a pontu-
ação prevista neste Regulamento ultrapassar o limite 
de 30 (trinta) pontos.
V - Cassação do registro do monitor(a), quando será 
aplicada em decorrência da inobservância de qualquer 
uma das disposições dos itens classificados no grupo 
5 do Art.75, ou quando a pontuação prevista neste Re-
gulamento ultrapassar o limite de 30 (trinta) pontos.
Art. 79 Caberá ao responsável legal pelo Órgão Exe-
cutivo de Trânsito e Transportes, no caso da infração 
regulamentar tipificada neste Regulamento e com pe-
nalidade de cassação da Autorização ou de registro de 
condutor, excetuando a situação prevista no Art.93, 
após processo administrativo no qual será garanti-
do o contraditório e a ampla defesa, considerando o 
prontuário do processado, decidir pela aplicação das 
seguintes penalidades:
I - multa no valor de 21 (vinte e uma) UFMB e anota-
ção de 4 (quatro) pontos no prontuário.
II - suspensão da Autorização e/ou do Registro do 
Condutor e/ou do Registro de Monitor(a), pelo prazo 
de até 30 (trinta) dias e anotação de 08 (oito) pontos 
no prontuário;
III - cassação da Autorização e/ou do Registro do Con-
dutor e/ou do Registro de Monitor(a).
§ 1º  As penas previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso 
III do artigo 78, poderão ser aplicadas cumulativa-
mente com anotação de 12 (doze) pontos no pron-
tuário.
§ 2º  Em se tratando de monitor(a) ou condutor auxi-
liar na aplicação da alínea “c” serão anotados 12 pon-
tos no prontuário do Autorizatário.
Art. 80  A sentença criminal condenatória transitada 
em julgado implicará na Cassação da Autorização e/
ou do registro de condutor auxiliar e/ou do registro 
de Monitor(a).
Art.81  A aplicação da penalidade de cassação será 
precedida do respectivo processo administrativo, no 
qual será garantido o contraditório e a ampla defesa.

Seção III
Das Medidas Administrativos

Art. 82  Os infratores ficam sujeitos às seguintes me-
didas administrativas:
I - retenção do veículo;
II - apreensão da autorização de tráfego;
III - apreensão do veículo;
IV - apreensão do registro de condutor ou do registro 
de monitor(a).
Art. 83  As medidas administrativas poderão ser apli-
cadas concomitante com as penalidades previstas nes-
te Regulamento.

Seção IV
Dos Recursos

Art. 84 Das penalidades aplicadas pelo Órgão Execu-
tivo de Trânsito e Transportes caberá recurso em pri-
meira instância à JARI Transportes / Escolar no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da data da notificação 
válida. 
§ 1º  Aplica-se a fórmula de contagem de prazo do 
Código de Processo Civil.
§ 2º  O recurso terá efeito suspensivo.
§ 3º O recurso poderá ser interposto pelos operado-
res infratores ou por procurador munido do respectivo 
instrumento de mandato com poderes específicos para 
sua interposição.
§ 4º A restituição de valores oriundos de recursos pro-
vidos, cancelamento de Auto de infração regulamen-
tar, pagamento em duplicidade ou lançamento incorre-
to será feita ao operador que comprovar o pagamento 
ou à sua ordem. 
§ 5º Cancelado o Auto de infração regulamentar, a 
respectiva pontuação será retirada do prontuário dos 
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operadores.
CAPÍTULO X

DO PARCELAMENTO E DÉBITO DE MULTA
Art. 85 O parcelamento de multa referente a infrações 
previstas neste Regulamento poderá ser efetuado em 
quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas.
§ 1º  A notificação enviada aos operadores do serviço 
indicará a possibilidade de opção pelo pagamento in-
tegral ou parcelado.
§ 2º  Haverá parcelamento somente para as multas 
previstas com valor igual ou maior ao valor inicial do 
grupo 4 (quatro) dos artigos 84 a 86 deste Regula-
mento.
§ 3º O pagamento da primeira parcela indicará a ade-
são do Autorizatário ao parcelamento da multa.
§ 4º Recebida a informação do pagamento da primeira 
parcela o Órgão Executivo de Trânsito e Transportes 
ou Município emitirá as guias referentes às demais 
parcelas de uma única vez, cujos vencimentos se da-
rão em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias 
contados da data limite do primeiro pagamento. 
§ 5º O não-pagamento de qualquer parcela devida por 
período superior a 30 (trinta) dias implicará no venci-
mento imediato do valor restante da multa.
Art. 86  Para a emissão de guias de parcelamento o 
Município cobrará taxa de expediente bancário.
Art. 87  A não quitação e/ou atraso no pagamento 
de qualquer uma das parcelas impedirá movimentação 
junto ao Sistema de Escolar do Município. 
Art. 88 O atraso no pagamento de multa, além da 
atualização monetária, acarretará acréscimo no valor 
devido de acordo com o seguinte critério:
I - de 5% (cinco por cento) do valor da multa, se 
recolhido após 30 (trinta) dias contados da data de 
emissão da Notificação de Penalidade;
II - de 10% (dez por cento) do valor da multa, se 
recolhido após 60 (sessenta) dias contados da data de 
emissão da Notificação de Penalidade. 

CAPÍTULO XI
DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANS-

PORTE ESCOLAR
Art. 89 Serão cobrados dos operadores os preços 
públicos abaixo relacionados, tendo como base de 
cálculo a UFMB – Unidade Fiscal do Município de Bar-
bacena:
I - registro de entrada de veículo aluguel escolar: 05 
(cinco) UFMB ano; 
II - registro de substituição de veículo aluguel escolar: 
0,75 (zero setenta e cinco) UFMB;
III - baixa de registro de veículo aluguel escolar: 0,50 
(zero cinqüenta) UFMB;
IV - cadastro de condutor permissionário: 0,75 (zero 
setenta e cinco) UFMB;
V - cadastro de condutor auxiliar: 0,75 (zero setenta 
e cinco) UFMB;
VI - cadastro de monitor(a): 0,50 (zero cinqüenta) 
UFMB;
VII - vistoria programada realizada pelo Órgão Execu-
tivo de Trânsito do Município: 1,00 (uma) UFMB;
VIII - vistoria não programada realizada pelo Órgão 
Executivo de Trânsito do Município: 0,50 (zero cin-
qüenta) UFMB;
IX - autorização de tráfego veicular aluguel escolar: 
0,25 (zero vinte e cinco) UFMB;
X - segunda via de qualquer documento: 0,25 (zero 
vinte e cinco) UFMB.
§ 1º Os preços públicos citados neste artigo deverão  
ser recolhidos, por meio de guia própria emitida pelo 
Órgão Executivo de Trânsito e Transportes e recolhida 
em, instituição bancária credenciada pela Prefeitura 
Municipal de Barbacena.
§ 2º Os preços públicos enumerados no caput deste 
artigo não abrangem a vistoria prevista no artigo 60, § 
1º, inciso II deste Regulamento.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 90  A existência de débitos vencidos junto ao 
Município impedirá a tramitação de quaisquer reque-
rimentos.
§ 1º  A tramitação de requerimentos junto ao Órgão 
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§ 2º  Para dar baixa na autorização, é necessário quitar os débitos vencidos e vincendos
junto ao Município.
Art.  91 Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor Executivo do Órgão Executivo de
Trânsito e Transportes ou, a seu critério, por uma comissão por ele designada.
Art.  92   Este  Regulamento  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.Antônio  Carlos

Andrada. Prefeito Municipal
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Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO. SR.

PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:

PORTARIA  Nº15.912 - 1 – REVOGAR as Portarias nºs 
15.260, de 05.03.2013, e 15.573, de 15.05.2013; 2 
- DESIGNAR para compor a Comissão Coordenadora 
e Executiva de acompanhamento e fiscalização dos 
trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Sane-
amento, objeto do Contrato nº 115/2013, os seguin-
tes membros: Mário Raimundo de Melo – Presidente, 
Camilo Lélis de Melo Chaves, José Luiz José Luiz Mi-
randa de Senna Pereira, Daniel Salgarelo, Mário César 
Tavares Ladeira, Clairton Dutra Costa Vieira, Sérgio 
Gustavo Coutinho Grossi, Carlos Bertone de Almeida 
Campos, Milton Roman, Fernanda Guedes Brasileiro, 
Luciano José Sfredo e Dimas da Silva Teixeira.
3 – DISPOR que a presente portaria entre em vigor a 
partir da data de sua publicação.
Barbacena, 07 de janeiro de 2014.

Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 110/2013 - PP 
052/2013 OBJETO:  R. P. para aquisição de com-
bustível. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVEOPES: 
21/01/2014 – 15:00 hs. Informações tel: 0xx32 3339–
2026 ou licitacao@barbacena.mg.gov.br Simone Ro-
drigues da Costa - Gerente de Licitação - Pablo Herthel 
Candian - Coordenador de Aquisições e Contratos.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

Executivo de Trânsito e Transportes ou ao Município 
não implica que débitos anteriores. 
§ 2º  Para dar baixa na autorização, é necessário quitar 
os débitos vencidos e vincendos junto ao Município.
Art. 91 Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor 
Executivo do Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes ou, a seu critério, por uma comissão por ele 
designada.
Art. 92  Este Regulamento entra em vigor na data de 
sua publicação.

Antônio Carlos Andrada 
Prefeito Municipal
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