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PORTARIA N° 012/2017 

 
Dispõe acerca do pagamento da 2ª via da 

carteirinha que dá livre acesso aos ônibus 

escolares da Rede Municipal de Ensino e dá 

outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Iran Silva Couri, no uso 

de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelos artigos 73, inciso IV, 

da Lei Orgânica do Município; 

Considerando que todo estudante receberá uma carteirinha que lhe dará 

acesso ao ônibus; 

Considerando que é recorrente a perda do documento por parte dos 

estudantes, gerando prejuízos financeiros para o erário na confecção de 2ª via; 

 

RESOLVE: 

Art. 1° - No início do ano letivo, todo estudante recebe, gratuitamente, 

uma carteirinha que lhe dará livre acesso ao ônibus que fará o transporte 

escolar. 

Art. 2° - Na falta de apresentação da carteirinha ao motorista, ele não 

autorizará a entrada do aluno no ônibus escolar. 

Art. 3º - A perda da carteirinha, seja por qual motivo for, obrigará o 

estudante no pagamento de R$ 10,00(dez reais) para confecção da 2ª via do 

documento. 

Parágrafo Único: Os estudantes que até a data de publicação da presente 

portaria não houverem realizado a solicitação de confecção da carteirinha de 

transporte escolar, também serão obrigados a efetuar o pagamento no valor de 

R$10,00(dez reais) para sua confecção.  

Art. 4º - Ocorrendo novas perdas o valor a ser cobrado será no importe de 

R$15,00(quinze reais). 

Art. 5º - Os valores serão quitados mediante expedição de DAM pelo Setor 

de Tributação e a carteirinha só será confeccionada com a apresentação do 

comprovante de pagamento.  

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Visconde do Rio Branco, 02 de março de 2017. 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


