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LEI N° 371/2010 DE 19 DE AGOSTO DE 2010. 

 

 

Dispõe sobre criação do Conselho Municipal de 

Transporte Escolar COMTEC, e dá outras 

providencias. 

 

 

 O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, WILSON VIRGINIO DE LIMA, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

 

 Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal de Transporte Escolar, sendo órgão 

deliberativo, fiscalizador, e de assessoramento, constituído por 06 (seis) membros e 

respectivos suplentes da mesma categoria representada, conforme discriminado abaixo: 

 

§ 1° - Integrarão o Conselho Municipal de Transporte Escolar, presidido pelo 

Secretário Municipal de Educação: 

I – dois representantes dos pais de usuários, indicados pelas Associações de 

Pais e Mestres; 

II – dois representantes dos estabelecimentos escolares, indicados pelo Poder 

Executivo Municipal; 

III – um Vereador indicado pela Câmara Municipal de São Pedro da Cipa; 

 

§ 2° - O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, permitida a 

recondução. 

 

§ 3° - O Conselho reunir-se-á uma vez a cada 6 meses ou em caráter 

extraordinário, quando convocado. 

 

§ 4° - As decisões do Conselho serão aprovadas pela maioria absoluta de seus 

membros. 

 

§ 5° - Não haverá remuneração pela participação no Conselho. 

 

§ 6° - O membro que se achar impossibilitado de comparecer à uma das 

reuniões poderá indicar seu substituto, comunicando o fato com antecedência mínima 

de 24:00 (vinte e quatro) horas. 

 

Art. 2° - São competências específicas do COMTEC: 

 

I – promover, planejar e coordenar as atividades relativas ao transporte escolar 

no Município em colaboração com o Poder Executivo, inclusive participar da 

elaboração das correspondentes políticas públicas; 

 



                              
                          ESTADO DE MATO GROSSO 

                             PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 
                          ADMINISTRAÇÃO 2009 A 2012 

  

 

 
Rua Rui Barbosa, 335 – Centro – São Pedro da Cipa – Mt – Cep: 78.835-000- CNPJ: 37.464.948/0001.08 

 

II – avaliar e manifestar acerca do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias 

e do orçamento anual relativamente ao transporte escolar; 

 

III – receber, analisar e dar encaminhamentos a todas e quaisquer reclamações 

e/ou denuncias que sejam apresentadas oficialmente ao Conselho, remetendo parecer à 

Secretaria Municipal da Educação para adoção das providencias cabíveis; 

 

IV – participar da elaboração, juntamente com funcionários capacitados da 

Prefeitura dos itinerários, horários e demais especificações necessárias à elaboração 

dos serviços a serem licitados; 

 

V – acompanhar, fiscalizar e controlar a aplicação de recursos públicos e 

aqueles oriundos de convênios, doações e outros, destinados aos setores públicos e 

privados do transporte escolar, incluindo verbas de fundos federais, estaduais e 

municipais; 

 

VI – manter intercambio com entidades oficiais, federais, estaduais e 

municipais e com entidades privadas nacionais ou internacionais quanto a informações 

que visem o aprimoramento, aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 

voltadas ao transporte escolar; 

 

VII – emitir parecer, quando solicitado, sobre: 

 

a) Propostas de convênios do transporte escolar, suas renovações entre o 

Município e entidades públicas ou privadas; e  

b) Quando da extensão de linhas e transporte de outros. 

 

VIII – estabelecer critérios que orientem a elaboração de projetos que visem à 

melhoria do transporte escolar; 

 

IX – adotar medidas necessárias, inclusive proceder a vistorias eventuais ou 

periódicas nos veículos; 

 

X – estabelecer pontos obrigatórios de embarque e desembarque de passageiros 

dos veículos destinados ao transporte coletivo escolar; 

 

XI – funcionar como instância recursal no âmbito de suas atribuições; 

 

XII – propor ações educativas que visem à disciplina dos alunos e condutores; 

 

XIII – colaborar com o dirigente do transporte escolar no diagnóstico e na 

solução de problemas relativos ao transporte escolar no âmbito do Município; 

 

XIV – zelar pelo cumprimento da legislação de transito em vigência aplicável 

ao transporte coletivo escolar; 

 

XV – zelar pela valorização dos profissionais do transporte coletivo escolar; 
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 Art. 3° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 Edifício Sede do Poder Executivo, em São Pedro da Cipa, Estado de Mato 

Grosso, aos 19 dias do Mês de Agosto de 2010. 

 

 

 

 

WILSON VIRGINO DE LIMA 

Prefeito Municipal 
 


