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LEI Nº 317/2017 

 

INSTITUI O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

RESIDENTES NA ZONA RURAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

ELOMAR ROCHA KOLOGESKI, PREFEITO MUNICIPAL de Barão do Triunfo, no uso 

de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Barão do Triunfo aprovou e 

eu sanciono e promulgo a seguinte LEI: 

 

Art. 1º - Pela presente lei é instituído o Serviço de Transporte Escolar a ser prestado pelo 

Município para atendimento da necessidade de deslocamento dos alunos matriculados no 

ensino fundamental que residem na zona rural até a escola mais próxima de sua residencia 

dentro dos limites do Municipio, respeitados os critérios de bom senso, razoabilidade, 

viabilidade e corresponsabilidade. 

 

Art. 2º - O serviço será colocado à disposição de todos os alunos que residirem no Municipio, 

ficando a cargo dos pais ou responsáveis o deslocamento dos mesmos até o local das linhas de 

transporte, quando essa for inferior a 1 (um) quilômetro. 

 

Art. 3º- O serviço de transporte escolar prestado aos alunos da zona rural será prestado nas 

seguintes condições: 
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I- Os onibus farão o percurso pelas estradas gerais ou vicinais, definidas por ato do Poder 

Executivo e em horários pré-estabelecidos, de modo a atender os fixados para o inicio e 

término das aulas; 

II- Os beneficiários deverão dirigir-se aos locais de passagem dos veículos em tempo de 

alcançá-los nos horários estabelecidos. 

 

Parágrafo único: Os veículos utilizados no transporte escolar poderão transitar por estradas 

ou acessos particulares, desde que mantidas pelos proprietários em perfeitas condições de 

trafegabilidade, sem qualquer impedimento ou obstáculo, como porteiras ou assemelhados. 

No caso de desatendimento destas condições, fica sob a responsabilidade dos pais ou 

responsáveis o deslocamento por essas vias. 

 

Art. 4º- É vedado, nos veículos de transporte escolar, transportar passageiros que não sejam 

estudantes, salvo acompanhantes para a assistencia de alunos ou quando comprovada a 

necessidade extraordinária. 

 

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor em 1° de Janeiro de 2018. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 19 de dezembro de 2017 

 

 

Elomar Rocha Kologeski 

Prefeito Municipal 
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Registre-se e Publique-se. 

___/___/___ 

 

               Jair Soares Nunes 

Secretário Municipal da Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


