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DECRETO Nº 06, DE 14 DE JANEIRO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DA VISTORIA DOS VEÍCULOS QUE 

PRESTAM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENQUANTO PERDURAR 

O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA 

CAUSADA PELO AGENTE CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme 

artigos 12, 90, inciso VI e artigo 116, inciso I, alínea “i”, todos da Lei Orgânica do 

Município, e: 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 585, de 17 de abril de 2020, que declarou 

Estado de Calamidade Pública no Município de Conselheiro Lafaiete, em virtude dos 

problemas de saúde pública e econômicos gerados pelo enfrentamento da pandemia 

decorrente do Coronavírus (COVID-19), que foi reconhecido pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela Resolução nº 5.542, de 23 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 731, de 28 de dezembro de 2020, prorrogou por 

180 (cento e oitenta) dias o estado de calamidade pública objeto do Decreto nº 585, de 

17 de abril de 2020;  

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 079, de 08 de junho de 2015 que dispõe 

sobre o serviço de transporte escolar no Município; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 447, de 13 de setembro de 2016, que regulamentou 

referida lei; 

CONSIDERANDO que o §2º do art. 3º da LC 79/2015 prevê vistorias semestrais dos 

veículos, para emissão da Autorização de Tráfego; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 447/2016 tratou da vistoria em seu art. 4º e 

seguintes; 

CONSIDERANDO que o art. 5 do decreto prevê a realização de vistoria até 31 de 

janeiro do ano corrente; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 05, de 08 de janeiro de 2021 deixou o Município 

na onda vermelha do Programa Minas Consciente, com funcionamento somente dos 

serviços essenciais;  

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas nos órgãos e 

departamentos municipais; 

CONSIDERANDO os efeitos decorrentes da pandemia da covid-19, inclusive o da 

suspensão de aulas presenciais nas instituições de ensino, o que acarretou a paralização 

dos serviços de transporte escolar;  

CONSIDERANDO que preservada as demais exigências legais é oportuno a suspensão 

das vistorias dos veículos que prestam serviço de transporte escolar; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas as imprescindíveis ao 

combate da pandemia, de modo a evitar aglomerações, bem como as de caráter 

administrativo;  

CONSIDERANDO  
 

RESOLVE: 
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Art. 1º - Fica suspensa a vistora, dos veículos que prestam serviço de transporte 

escolar, de que trata o §2º do art. 3º da Lei Complementar nº 079, de 08 de junho de 

2015 e Decreto nº 447/2016, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, desde 

que tenham realizado a vistoria do 1º semestre de 2020;   

 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em 

vigor nesta data, sendo dado por publicado com sua fixação no quadro de divulgações 

dos atos da Administração e na forma da Lei. 

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 14 dias do mês de janeiro 

de 2021.  

 
 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal  


