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FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR IRREGULAR

ALTERAÇÃO DO ARTIGO 256 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB
Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e
dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:
I - advertência por escrito;
II - multa;
III - suspensão do direito de dirigir;
IV - apreensão do veículo (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016);
V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
VI - cassação da Permissão para Dirigir;
VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem.
§ 1º A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de
ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.
§ 2º (VETADO)
§ 3º A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito
responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.

Manual Brasileiro de Fiscalização
Cód. Enquadramento:

Tipificação resumida:

Transitar efetuando transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim

6866-1

Amparo legal:

ART. 231 VIII
Tipificação do enquadramento:

Transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou
com permissão da autoridade competente
Natureza:

Penalidade:
Média

Infrator:

Medida administrativa:

Multa

Retenção do Veículo

Competência:
Proprietário

Pontuação:

Órgão de Trânsito Municipal

Constatação da infração:
4
Quando autuar

Veículo não registrado na categoria aluguel,
efetuando transporte remunerado de
passageiros.

Veículo não registrado na categoria aluguel,
efetuando transporte remunerado de
passageiros em desacordo com a autorização
(licença) do poder concedente.
Veículo registrado na categoria aluguel,
efetuando transporte remunerado de
passageiros em desacordo com a autorização
(licença) do poder concedente.
Veículo registrado na categoria aluguel,
efetuando transporte remunerado de
passageiros em vias, cuja circunscrição esteja
em desacordo com a autorização (licença) do
poder concedente, para este fim.

Mediante abordagem
Não autuar

Definições e Procedimentos
Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte
individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou
empregados em qualquer serviço remunerado, para registro,
licenciamento e respectivo emplacamento de característica
comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder
público concedente.
Para fins deste enquadramento, o termo "licenciado" é a
autorização do poder concedente para efetuar a atividade
remunerada e seu devido registro no órgão executivo de trânsito
estadual.

Campo 'Observações'

Obrigatório descrever a
situação observada.

RESUMO DA OPERAÇÃO REALIZADA EM MARÇO/2018
OPERAÇÃO DE COMBATE AO TRANSPORTE ESCOLAR CLANDESTINO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2018
NÚMERO DE AGENTES
MULTAS
EMPENHADOS
NÚMERO DE
VEÍCULOS
MULTAS PELO NÚMERO DE
APLICADAS
OPERAÇÕES ABORDADOS
REGULAMENTO REMOÇÕES
PELO CTB
BHTRANS GMBH
PMMG

NÚMERO DE
VIATURAS
EMPENHADAS

DATA

REGIONAL

08/03 A 16/03

GARVN

10

40

4

3

0

15

10

5

20

Cancelado dia 09/03 devido a chuvas e 15/03 devido a
treinamento para pesquisa de evasão. Os dados de
19/03 a 23/03 não foram enviados pela regional

08/03 A 23/03

GARNP

5

91

4

5

0

10

10

0

15

Cancelado dia 09/03 devido a chuvas e 19/03 devido a
obra emergencial na R. Santa Qutéria. De 19/03 a 23/03
não foram realizadas operações devido a furtos de
cabos semafóricos

08/03 a 23/03

GARNE

23

148

6

7

0

34

0

0

23

Não foram realizadas operações em 09/03 devido às
chuvas, 16/03 devido às chuvas e 23/03 devido a
realização de pesquisa de evasão.

30

Não foram realizadas operações em 09/03 devido às
chuvas, 20/03 devido a obras emergencias, semáforos
desativados e manifestação na Av. Afonso Pena.
Remoção de veículo estacionado irregularmente em
vaga de escolar.

08/03 a 23/03

GEACE

20

113

17

2

1

30

0

11

OBS

08/03 a 23/03

GARBO

24

99

19

4

1

37

0

18

24

Não foram realizadas operações em 09/03 e 19/03
devido às chuvas, 12/03, escolas em greve, 14/03, 15/03
e 16/03 por falta de equipe, 20/03 por mudança de PED
na Av. Amazonas e 21/03, 22/03 e 23/03 devido a
mudança de circulação no Bairro Jardim América

08/03 a 23/03

GAOPE

24

148

6

7

0

60

30

0

36

Não tivemos apoio da GM em todos os dias de
operação.

106

639

56

28

2

186

50

34

148

TOTAIS

FISCALIZAÇÃO
•
•
•

•

•

A fiscalização do transporte escolar clandestino é realizada em conjunto com a PMMG ou GMBH,
pois a BHTRANS está impedida judicialmente, desde 2009 de autuar veículos infratores;
As operações de fiscalização se dão no período de saída do turno da manhã e entrada do turno da
tarde;
Por se tratar de transporte de menores, não se pode desembarcar as crianças na rua sem a presença
de um responsável, correndo-se o risco de o Poder Público ser responsabilizado por quaisquer
problemas que venham a ocorrer com as crianças transportadas;
A aplicação da Lei Municipal 10.309 de 21 de Novembro de 2011 não vem sendo utilizada por tratarse de transporte de crianças, o que poderia ser um dificultador no cumprimento da lei;
São realizadas pela GAOPE operações diárias nas portas de escola, mesmo sem a presença da PMMG
ou GMBH, de forma a fiscalizar os veículos do sistema oficial e mesmo inibir a atuação dos veículos
clandestinos de transporte de escolares.

OPERAÇÕES REALIZADAS PELA GAOPE EM 2018
Foram realizadas em 2018, as seguintes operações em portas de escola:

OPERAÇÕES ESCOLAR - 2018
MÊS

MARÇO

ABRIL

TOTAL

DIAS

OPERAÇÕES

AGENTES

01/03 a 02/03
05/03 a 09/03
12/03 a 16/03
19 a 23/03
26/03 a 29/03
02/04 a 06/04
09/04 a 13/04
16/04 a 20/04
23/04 a 27/04
30/04

2
5
5
5
5
5
5
4
5
1
42

6
10
10
15
15
10
15
10
15
3
109

OBS

Operação Conjunta
Operação Conjunta

