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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 02/2022 

“Estabelece NORMA DE PROCEDIMENTO para 
as atividades a serem executadas pela Secreta-
ria Municipal de Educação, Turismo, Lazer e Es-
portes, da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce 
– MG, sobre os critérios e procedimento gerais 
para gestão dos serviços de Transporte Escolar, 
da EDUCAÇÃO BÁSICA, visando a adoção dos 
procedimentos e rotinas constantes desta I.N. na 
prática de suas atividades.” 

 A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, sem prejuízo das atri-

buições estabelecidas na Lei de Reestrutura Organizacional do Município,  

CONSIDERANDO, que o Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constitui-

ção Federal, artigo 31; nas normas gerais de Direito Financeiro contidas na Lei Federal 

n.º 4.320/64; Lei Complementar Federal n.º 101/00; Decisão Normativa n.º 02/2016 

emitida pelo TCE-MG; Resolução n.º 07/2010 emitida pelo TCE-MG; art. 64 da Lei Or-

gânica Municipal e demais legislação pertinente, 

CONSIDERANDO que em suas ações o Controle Interno utiliza-se de técnicas de trabalho, para 

consecução de suas finalidades, como a auditoria, 

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados 

gerenciais, 

CONSIDERANDO que as atividades de competência do Controle Interno têm como enfoque 

principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados 

nas diversas áreas da administração, cujos resultados serão consignados em relatórios 

contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles, 

 RECOMENDA a Secretaria de Municipal Educação, Turismo, Lazer e Esportes, do Município 

de Alto Rio Doce, bem como demais setores afetados por esta Instrução, a adoção dos procedimentos 

e rotinas constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º. A presente instrução normativa tem por objetivo dispor sobre as normas gerais e 

procedimentos de gestão dos serviços de Transporte Escolar da rede básica de educação pela Ad-

ministração do Município de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único. Nesta instrução normativa não se considera o transporte universitá-

rio; este será tratado posteriormente em normatização própria. 
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 Art. 2º. Esta Instrução abrange a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, enquanto 

unidade responsável e todas as unidades da estrutura organizacional da Administração do Municí-

pio de Alto Rio Doce, Estado do Minas Gerais que participe como unidades executoras, em especial. 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I. Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e 

autonomia, total ou assistida, do transporte coletivo rodoviário, urbano e seletivo de 

passageiros, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 

II. Adaptação de acessibilidade: modificação realizada no veículo destinado ao trans-

porte coletivo rodoviário, urbano e seletivo de passageiros para torná-lo acessível à 

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, garantida por meio do conjunto de 

adaptações; 

III. Educação básica: a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), 

passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a Educa-

ção Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio; 

IV. Deficiência: toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, fisioló-

gica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividades, den-

tro do padrão considerado normal, para o ser humano; 

V. Domicílio: lugar onde a pessoa natural estabelece a sua residência com ânimo defi-

nitivo; 

VI. Mobilidade reduzida: dificuldade de movimentação permanente ou temporária, ge-

rando redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percep-

ção. Esse conceito aplica-se a pessoas idosas, gestantes, obesas e com crianças de 

colo; 

VII. Monitor escolar: pessoa responsável pelo acompanhamento dos estudantes desde o 

embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino e vice-

versa; 

VIII. Tacógrafo: aparelho instalado no painel do veículo que registra a velocidade e as pa-

radas do veículo em um disco de papel; 

IX. Termo de referência: é o documento que deverá conter elementos capazes de pro-

piciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, con-

siderando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia 

de suprimento e o prazo de execução do contrato; 

X. Zona urbana: área do município caracterizada pela existência edificação contínua e a 

existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como ha-

bitação, trabalho, recreação e a circulação e demais critérios definidos no Plano Di-

retor Municipal; 

XI. Zona rural: destinadas à limitação do crescimento urbano, destinadas a atividades de 

agropecuária, agroindústria, extrativismo, silvicultura e conservação ambiental. 
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CAPÍTULO III 

DA BASE LEGAL 

 Art. 4º. A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do 

Chefe do Poder Executivo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no art. 37, 31, 70, 74 e com a devida ênfase aos 

artigos 205 a 208 da Constituição de 1988; art. 10 e 11, VII e VI, respectivamente, da Lei nº 

9.394/1996, acrescido pela Lei Federal nº 10.709/03; art. 4º, 53 e 54 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90; art. 136, 137 e 138 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/97; 

Política Nacional de Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva (2008); art. 30 da Lei Federal nº 

11947/2009; art.1º da Lei nº 10.709/2003; Lei Federal nº 10.880/2004 – Estabelece Diretrizes do 

Programa PNATE; Decreto nº 6.768/2009 – Estabelece Diretrizes do Programa Caminho da Escola; 

Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos; Lei Federal nº 14.133/21 – Nova Lei de Lici-

tações e Contratos, Decreto Estadual nº 46.319/2013 e posteriores alterações; Lei Estadual nº 

21.777/2015; Decreto Estadual nº 46.946/2016; Resolução CONTRAN nº 277/2008 – Transporte de 

Menores de 10 anos; Resolução CONTRAN nº 168/2004 – Formação de Condutores de Veículos de 

Transporte Escolar; Resolução CONTRAN nº 402/2012 – Estabelece características de acessibilidade 

para os veículos de transporte coletivos de passageiros; Portaria INMETRO nº 260/2007 – Adequa-

ção de Acessibilidade em veículos de transporte coletivo; Portaria INMETRO 432/2008 - Determinar 

que os veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros, fabricados en-

tre 1º de janeiro e 15 de outubro de 2008, deverão atender os requisitos de acessibilidade; Portaria 

INMETRO nº 64/2009 – requisitos para a acessibilidade em veículos de transporte coletivo urbano 

de passageiros; Resolução nº 12/2011, de 17 de março de 2011,do Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento da Educação, dispõe sobre o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE); Lei 

Orgânica do Município de Alto Rio Doce; Lei Municipal nº 332/2001 que institui o Sistema de Con-

trole Interno Municipal e demais normas aplicáveis à matéria. 

CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

 Art. 5º. É de competência da Secretaria Municipal de Educação: 

I. Promover divulgar e implementar a diretrizes estabelecidas nesta Instrução Norma-

tiva, mantendo-a atualizada; 

II. Orientar as Diretorias executoras e supervisionar sua aplicação; 

III. Promover discussões técnicas com as Diretorias executoras e com a Controladoria 

Geral, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle 

que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

IV. Elaborar fluxograma dos procedimentos e atividades a serem adotados. 

 Art. 6º. São responsabilidades das Diretorias executoras: 
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I. Atender às solicitações da Secretaria Municipal de Educação pela Instrução Norma-

tiva, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de atuali-

zação; 

II. Alertar a Secretaria Municipal de Educação pela Instrução Normativa sobre altera-

ções que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimiza-

ção, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de con-

trole e o aumento da eficiência operacional; 

III. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos servidores da Diretoria, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma; 

IV. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração 

de documentos, dados e informações. 

 Art. 7º. São responsabilidades da Controladoria Geral do Município: 

I. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em espe-

cial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle; 

II. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle, através da atividade de auditoria 

interna; 

III. Propor alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS 

 SEÇÃO I 

DOS PRÉ-REQUISITOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 Art. 8º. O serviço de Transporte Escolar tem por objetivo garantir o acesso à escola aos alu-

nos da educação básica, proporcionando o transporte de alunos no trecho a ser percorrido entre 

“casa x escola” e vice versa com alcance aos estudantes da rede pública municipal de ensino, espe-

cialmente os de zona rural e da rede estadual, caso tenha o município pactuado acordo de parceria 

com o Governo do Estado para esse fim. 

 Art. 9º. Os veículos autorizados a transportar alunos são os mesmos que, em conformidade 

com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, tem especificações adequadas para transporte de 

passageiros, com as adequações específicas, de acordo com a legislação aplicável. 

 Art. 10. Para o Transporte Escolar terrestre poderão ser utilizados os seguintes veículos: 

I. Ônibus, micro-ônibus, vans, vw Kombi; 

II. O veículo deve possuir: 

a. cintos de segurança em boas condições e para todos os passageiros; 

b. uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor; 

c. Documentação do veículo pago “em dia”; 
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d. os discos registrador de velocidade (tacógrafo), devem ser trocados todos os 

dias e guardados pelo período de seis meses, para o caso de requisição do 

Detran ou da própria Administração, por ocasião da vistoria especial estarem 

acessíveis; 

e. apresentação diferenciada com pintura de faixa horizontal na cor amarela nas 

laterais e traseira, contendo a palavra ESCOLAR na cor preta. 

Parágrafo único. As Autorizações Especiais expedidas pelo DETRAN ou outro órgão 

autuador deverão estar fixadas na parte interna do veículo, em local visível. 

 Art. 11. Quando houver real necessidade, serão utilizados no Transporte Escolar veículos 

equipados com estrutura que permita acessibilidade, viabilizando o embarque e desembarque de 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de modo a evitar transtornos de qualquer natureza. 

§1º. Para os transportes que exigirem acessibilidade, dentre as condições mínimas a 

serem atendidas associadas à instalação da área reservada à acomodação de cadeira 

de rodas, devem estar presentes nas adaptações de acessibilidade dos tipos 1 ao 4 

de acordo com a legislação vigente, acentua-se: 

I. Área reserva (box); 

II. Guarda-corpo; 

III. Cinto de segurança de 3 pontos para o usuário; 

IV. Sistema de travamento da cadeira de rodas; 

V. Corrimão em material resiliente; 

VI. Piso antiderrapante na área reservada; 

VII. Comunicação audiovisual interna; 

VIII. Dispositivos de segurança associados à plataforma elevatória. 

§2º. A comprovação de atendimento aos requisitos de acessibilidade conferidos me-

diante adaptação se fará mediante apresentação do CRV – Certificado de Segurança 

Veicular, fornecido pela Instituição Técnica Licenciada – ITL que efetuou a inspeção 

de segurança veicular, contendo o “tipo” de acessibilidade do veículo. 

 Art. 12. Para que seja possível a realização das atividades de Transporte Escolar, o aluno 

deverá estar em local onde seja possível transitar veículos leves e pesados, sendo necessário, 

quando da indisponibilidade do local apropriado, o aluno e seu responsável (se couber) se dirigir ao 

local mais próximo possível de embarque. 

SEÇÃO II 

DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 Art. 13. São usuários dos serviços de Transporte Escolar os alunos matriculados nas séries da 

educação básica, desde que constatada a real necessidade pela Secretaria Municipal de Educação 

em conjunto com a Direção Escolar respectiva. 
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Parágrafo único – Os veículos destinados ao Transporte Escolar não poderão trans-

portar pessoas estranhas à atividade escolar ou que envolva atividades desenvolvidas 

pela Secretaria de Educação, Turismo, Lazer e Esportes. 

 Art. 14. Semestralmente os veículos próprios ou de prestadores de serviços, que transpor-

tam alunos passarão por vistoria especial pela Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com 

o Departamento de Transportes, para verificação dos itens de segurança do transporte escolar, bem 

como das condições de higiene e limpeza, nos moldes do anexo VI. 

 Art. 15. Para ter direito ao Transporte Escolar, o aluno da rede pública de ensino, deverá 

residir a uma distância superior a 03 (três) quilômetros, considerado o percurso entre sua residência 

e a unidade escolar em que estuda. 

Parágrafo único - Na etapa do planejamento dos Serviços de Transporte Escolar, de-

vem ser considerados o menor tempo possível no percurso residência-escola e a ga-

rantia de transporte intracampo dos estudantes, em condições adequadas de segu-

rança, levando em conta ainda, as condições de estradas e vias, o estado de conser-

vação dos veículos utilizados e sua idade de uso, bem como as possibilidades de per-

curso a pé pelos estudantes na menor distância a ser percorrida e em condições de 

segurança. 

 Art. 16. A Secretaria Municipal de Educação deverá estar apto a receber queixas de pais, 

alunos e munícipes de modo geral, ficando incumbido de buscar as soluções cabíveis e de manter a 

Secretaria Municipal de Educação informada de todas as ocorrências registradas. 

Parágrafo único - A Ouvidoria Municipal poderá, desde que provocada, concentrar 

qualquer manifestação do público, realizando o processo de averiguação dos fatos, 

fazendo a devida gestão e buscando respostas para tais manifestações. 

 Art. 17. Sempre que a Administração Municipal detectar a necessidade de terceirização dos 

Serviços de Transporte Escolar, esta se fará através de Contrato de Prestação de Serviços, atendidos 

os requisitos da Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos ou da Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei 

de Licitações e Contratos, que precederá de solicitação da Secretaria Municipal de Educação, ins-

truída com plano de trabalho, o qual definirá todos os trajetos individualmente, número de alunos 

identificados como usuários do serviço de transporte, horários e quilometragem percorrida em cada 

trajeto, ponto de partida e de embarque e desembarque de alunos. 

 Art. 18. A instrução do processo de planejamento e contratação de serviços deverá levar em 

conta o calendário escolar para o ano letivo, cujo processo para contratação deverá ser programado 

para sua conclusão em tempo hábil, de modo que não comprometa o início da prestação dos servi-

ços, que deverá ocorrer concomitante ao início das aulas em toda a rede escolar, na circunscrição 

deste Município. 
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 Art. 19. A Secretaria Municipal de Educação, apoiada pela Diretoria Escolar, primará pela 

estrutura eficiente da rede de transporte escolar, quer seja através de estrutura própria ou de em-

presa terceirizada, atendendo-se o conjunto de normas que definem critérios para a prestação dos 

serviços de transporte escolar, e, em especial às disposições impressas nesta Instrução Normativa. 

 Art. 20. A movimentação das contas correntes recebedoras dos recursos transferidos pelos 

órgãos federais e/ou estaduais, nos termos desta Instrução Normativa, ocorrerá exclusivamente por 

meio eletrônico, na forma de ordem bancária, transferência eletrônica de disponibilidade – TED ou 

outro neste modelo, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de 

fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo Município. 

SEÇÃO III 

COMPETENCIA DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 Art. 21. Compete à Comissão Responsável pela Gestão e Controle dos Serviços de Transporte 

Escolar, indicado pela Secretaria Municipal de Educação e nomeado pelo Chefe do Executivo, atra-

vés de Portaria: 

I. Planejar, projetar, operar direta ou indiretamente, e, desenvolver o aprimoramento 

dos serviços de Transporte Escolar à Rede Pública de Ensino; 

II. Fiscalizar in loco a qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos 

veículos utilizados no transporte escolar, conforme determina a lei nº 9.503/97 do 

Código Brasileiro de Trânsito; 

III. Ocorrendo envolvimento de estudantes ou dos agentes executores dos serviços em 

atitudes que atentem contra a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem uns 

dos outros, deverá o fato ser registrado formalmente, reunidas as provas e noticiado 

à Secretária Municipal de Educação que definirá em conjunto com a Direção Escolar 

as medidas corretivas e punitivas a serem adotadas, observando-se em cada caso os 

limites do dever de ofício e as imposições legais, respectivas; 

IV. Em caso de violência física ou dano ao patrimônio, deverá o fato ser noticiado for-

malmente, também às autoridades policiais, registrando assim boletim de ocorrên-

cia; 

V. Em qualquer das hipóteses definidas no inciso anterior, ficará o usuário, imediata-

mente, impedido de usufruir do benefício do transporte escolar, financiado pelo po-

der público; 

VI. Orientar a empresa prestadora do serviço que o veículo locado para o transporte 

escolar será de uso exclusivo de estudantes que residem em localidades onde não 

existe transporte de linha coletiva, sendo vedado qualquer tipo de carona; 

VII. Emitir anualmente a Carteira de Usuário do Transporte Escolar, exclusivo para o uso 

do aluno credenciado, a qual deverá ser retirada pelos pais ou representante legal 

do beneficiário, mediante assinatura de termo de recebimento e compromisso a qual 
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servirá apenas como identificação pessoal para o uso do Transporte Escolar no per-

curso “casa x escola” e vice versa (Anexo I); 

§1º. Na etapa do planejamento do Transporte Escolar, a Comissão Responsável pela 

Gestão e Controle dos Serviços de Transporte Escolar deverá atuar fortemente no 

apoio a estruturação das rotas, observando os seguintes procedimentos: 

I. A definição do tipo de veículo e quantidade, levará em conta a compatibili-

dade da lotação com a quantidade de alunos a serem transportados, de 

acordo com cada roteiro conforme as informações fornecidas pelo Diretor Es-

colar de cada unidade (Anexo II) desta IN; 

II. Verificação da disponibilidade de veículos na frota própria com lotação e es-

pecificações compatíveis para suprir com exclusividade as demandas do 

Transporte Escolar, predefinindo os percursos supridos por esta estrutura; 

III. Criar código com no mínimo dois algarismos, para identificação de todos os 

trajetos/percurso definidos; 

§2º. Na elaboração do projeto básico/termo de referência distribuir as ações, de 

acordo a norma específica e levará em conta os seguintes itens: 

I. condições gerais e objeto da prestação dos serviços, tais como: 

a. trajeto a ser percorrido; 

b. no trecho percorrido, todos os pontos de parada para embarque e de-

sembarque de passageiro; 

c. número de alunos que embarcarão em cada ponto; 

d. escola em que o aluno a ser transportado está matriculado; 

e. boletim de controle de embarque e desembarque de aluno, com in-

formação do número da matricula do aluno e número da Carteira de 

Usuário de Transporte Escolar, dentre outros. 

II. características gerais dos veículos; 

III. discriminação e periodicidade dos serviços; 

IV. obrigações e responsabilidades da contratada, se for o caso; 

V. obrigações e responsabilidades da contratante, se for o caso; 

VI. fiscalização/controle da execução dos serviços; 

VII. resumo de valores referenciais. 

§3º. Fazendo-se ciente de ocorrências registradas pela Direção Escolar, em relação à 

execução dos serviços de Transporte Escolar, na forma definida nesta IN, deverá in-

teragir junto à aos agentes de execução para as medidas corretivas e de ajuste apli-

cáveis a cada caso. 

§4º. Na hipótese do §3º, em que a execução se der por meio da Terceirização de 

Serviços, deverá notificar a empresa para adoção das medidas de ajuste/adequações 
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de acordo com os fatos, devendo a empresa prestar satisfação formal do cumpri-

mento da não conformidade. 

§5º. Na hipótese do não atendimento a notificação demandada, o setor deverá dar 

conhecimento das sanções legais previstas no acordo contratual, de acordo com a Lei 

8.666/93 ou 14.133/21, concedendo-lhe o prazo para defesa administrativa, encami-

nhando os autos à autoridade competente. 

SEÇÃO IV 

DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 Art. 22. A terceirização dos serviços de Transporte Escolar precederá da elaboração de pro-

jeto básico/termo referência, na forma do art. 21 desta IN. 

§1º. A estrutura de veículos e motoristas postos à disposição da Administração Mu-

nicipal como fruto de Contrato de Terceirização de Serviços deverá atender aos re-

quisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, verificando se condutor pos-

sui nível de habilitação estabelecido pela autoridade competente. 

§2º. A formação do preço dos serviços levará em conta o tipo do veículo e o custo, 

em moeda corrente no país, por quilômetro ou aluno transportado. 

SUBSEÇÃO I 

DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Art. 23. Compete ao titular da Secretaria Municipal de Educação a formalização do requeri-

mento a ser endereçado ao Prefeito Municipal para contratação dos serviços de acordo com as di-

retrizes estabelecidas na Lei de Licitações e Contratos e demais normas aplicáveis, reunindo a do-

cumentação evidenciada no art. 21 e 22 desta IN. 

Parágrafo único. Evidenciar na inicial, os dados dos agentes que figurarão como Ges-

tor e Fiscal do Contratado que decorrerá do pedido a que se refere o caput deste 

artigo. 

SUBSEÇÃO II 

DAS RESPONSABILIDADES DA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

 Art. 24. O acordo de terceirização da execução do serviço do transporte escolar definirá no 

rol de obrigações da contratada, sendo indispensável a inclusão dos seguintes itens: 

I. Deverá fornecer o veículo, e substituí-lo em caso de quebra ou avaria, por veículo 

com as mesmas características do veículo original, e no tocante a ano/modelo, o 

novo veículo deverá ser igual, ou melhor, do que o veículo substituído, assim como 

colocá-lo em perfeitas condições de utilização, no prazo máximo de 24 (vinte e qua-

tro) horas, porém, quando o incidente ocorrer durante o percurso, a substituição 

será imediata, de modo a não comprometer a programação de horário para comple-

tar o percurso; 
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II. Os veículos e condutores a serviço do Transporte Escolar, devem estar devidamente 

adequados as exigências do Código de Trânsito Brasileiro sobre o transporte escolar 

de acordo com as previsões legais expressas nos artigos 136, 137 e 138; 

III. Realizar todas as manutenções preventivas e corretivas do veículo a serviço da Se-

cretaria Municipal de Educação, disponibilizando, se necessário, o plano de manu-

tenção do veículo à Comissão Responsável pela Gestão e Controle dos Serviços de 

Transporte Escolar, para eventual fiscalização ou auditoria; 

IV. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos causados a terceiros ou diretamente à Ad-

ministração, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

V. Fornecer os serviços em tempo oportuno, de acordo com as conveniências da Admi-

nistração Municipal; 

VI. Encaminhar relatório de prestação de serviço mensalmente até o 5º dia útil do mês 

subsequente ao vencido; 

VII. Orientar os motoristas do transporte escolar para o indispensável atendimento das 

diretrizes estabelecidas no CTB e normas complementares; 

VIII. Manter Planilha de Utilização do Veículo, considerando data, hora inicial, hora final, 

quilometragem inicial, quilometragem final, rota feita, alunos que viajaram e assina-

tura, nos moldes do anexo III. 

IX. Responsabilizar-se pelo zelo e cuidado com os estudantes durante todos os itinerá-

rios bem como pelas penalidades sofridas em caso de infração de qualquer natureza. 

 Art. 25. A empresa contratada para a execução do serviço do transporte escolar deverá dis-

ponibilizar monitor(a) nos veículos, os quais terão as seguintes atribuições. 

I. Manter o controle de embarque e desembarque dos estudantes nos pontos corres-

pondentes a sua linha, não podendo ser deixados em local distinto à unidade escolar; 

II. Acompanhar o embarque e desembarque dos estudantes até que os mesmos este-

jam seguros; 

III. Acompanhar todo o trajeto do veículo até que o último estudante seja entregue na 

unidade escolar e/ou em sua residência; 

IV. Manter a ordem entre os alunos durante todo o percurso evitando que conflitos e 

desordens venham a ocorrer no interior do veículo; 

V. Resolver os conflitos ocorridos dentro do veículo escolar por meio do diálogo e ori-

entações quanto aos deveres e responsabilidades de cada um; 

VI. Em caso de porte de objetos que oferecem riscos, cabe ao monitor(a) recolher e 

apresentar a empresa prestadora do serviço que informará o ocorrido à Comissão 

Responsável pela Gestão e Controle dos Serviços de Transporte Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

SEÇÃO V 

DOS PRÉ-REQUISITOS DO CONDUTOR 

 Art. 26. O condutor deve preencher aos seguintes requisitos: 
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I. Idade superior a 21 anos; 

II. Habilitação para dirigir veículo na categoria “D”; 

III. Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para o transporte 

de alunos; 

IV. Ter se formado em curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar; 

V. Possuir matricula especifica no Detran; 

VI. Não ter cometido falta grave ou gravíssima nos últimos doze meses. 

SEÇÃO VI 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 Art. 27. Compete ao condutor de veículo de Transporte Escolar: 

I. Verificar as condições do veículo e da documentação; 

II. Tratar os alunos e usuários dos serviços de transporte escolar, sempre com respeito 

e cordialidade; 

III. Manter os veículos em boas condições conservação e higiene, procedendo, inclusive 

checagem dos equipamentos mínimos de segurança tais como macaco, chave de 

roda, estepe, extintor de incêndio, triângulo, condições dos cintos de segurança, den-

tre outros; 

IV. Verificar os níveis de água, óleo e pressão dos pneus periodicamente; 

V. Comunicar por escrito ao responsável pela Comissão Responsável pela Gestão e Con-

trole dos Serviços de Transporte Escolar qualquer ocorrência em relação às condições 

do veículo, do comportamento dos alunos durante os trajetos, as condições de tra-

fego dentre outros fatos observados em cada roteiro; 

VI. Chegar ao local de destino, com antecedência de até 15 (quinze) minutos antes do 

horário de início da jornada diária de aula e estar a postos no ponto de embarque, 

até 15 (quinze) minutos após o termino da mesma para retorno; 

VII. Responsabilizar-se pela integridade física dos alunos durante todo o percurso até o 

seu local de destino, sujeitando-se as penalidades decorrentes de qualquer ação ou 

omissão na prestação dos serviços; 

VIII. Manter a velocidade máxima de 60 km/h estrada asfaltada e 40 km/h em estrada de 

terra e área urbana; 

IX. Manter-se atento a necessária revisão periódica nos veículos do transporte escolar, 

informando formalmente ao órgão gestor para adoção das medidas cabíveis; 

X. Não permitir consumo de qualquer tipo de alimento ou bebida no interior dos veícu-

los durante o percurso; 

XI. Não permitir que fumem no interior do veículo; 

XII. Manter os veículos próprios que estejam a serviço do Transporte Escolar estaciona-

dos no pátio do Setor de Transporte da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce, após 

a entrega dos alunos no ponto final entre escola e local de destino; 
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XIII. Responsabilizar-se pelo veículo do transporte escolar quando este pernoitar no final 

da linha, e manter a ordem entre os alunos durante todo o percurso evitando confli-

tos no interior do veículo do transporte escolar; 

XIV. Em caso de acidentes o motorista deverá comunicar imediatamente ao Agente Pú-

blico responsável pela Comissão Responsável pela Gestão e Controle dos Serviços de 

Transporte Escolar e a empresa em caso de veículo de propriedade da prestadora de 

serviços; 

XV. Recolher e apresentar ao responsável pela Comissão Responsável pela Gestão e Con-

trole dos Serviços de Transporte Escolar qualquer objeto que ofereça risco aos de-

mais alunos; 

XVI. Apresentar-se ao trabalho sempre bem trajado, preferencialmente com uniforme do 

município ou da empresa terceirizada que venceu a licitação, com calçado fechado, 

portando crachá de identificação, sendo este obrigatório. 

SEÇÃO VII 

DA RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 Art. 28. É dever dos estudantes enquanto usuários dos serviços de Transporte Escolar: 

I. Manter-se sentados enquanto o veículo estiver em movimento; 

II. Manter relação recíproca de respeito para com condutor do veículo e demais passa-

geiros; 

III. Evitar conversa com o motorista enquanto ele estiver dirigindo; 

IV. Comunicar por escrito à Ouvidoria Municipal, à Comissão Responsável pela Gestão e 

Controle dos Serviços de Transporte Escolar, Diretor Escola e/ou a Secretaria Muni-

cipal de Educação as ocorrências durante o roteiro, que contrariem as disposições 

desta Instrução Normativa; 

V. Embarcar ou desembarcar do veículo somente quando o mesmo estiver totalmente 

parado; 

VI. Usar o cinto de segurança que deverá ser travado na ora do embarque e do desem-

barque antes da partida do veículo; 

VII. Estar a postos no local de partida com antecedência mínima de 10 (dez) minutos e 

10 (dez) minutos após o horário de termino da jornada diária escolar para embarque; 

VIII. Não consumir de qualquer tipo de alimento ou bebida no interior dos veículos du-

rante o percurso; 

IX. Não fumar no interior do veículo; 

X. Não portar arma de nenhuma natureza; 

XI. Não pronunciar palavras de baixo calão. 

§1º. O descumprimento a qualquer das obrigações constante deste artigo, ensejará 

imediatamente advertência (anexo IV) e em caso de reincidência suspensão (anexo 

V) do uso da Carteira de Usuário do Transporte Escolar, na hipótese, dos incisos VIII, 

IX e X deverá ensejar a imediata suspensão e em ambos os casos comunicando o fato 
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aos pais, que deverão comparecer a unidade escolar, não eximindo da adoção das 

demais medidas cabíveis em cada caso. 

§2º. Na hipótese de reincidência ou quando a conduta importar em violência, ameaça 

ou risco aos demais passageiros, feita a ocorrência na forma definida no art. 21 desta 

IN, a suspensão do direito ao uso dos serviços de transporte escolar público só se 

reverterá mediante retratação perante aos órgãos competentes com reparação de 

eventuais prejuízos causados e comunicação formal do representante legal do Minis-

tério Público e/ou do Conselho Tutelar. 

 Art. 29. O usuário que não necessitar mais do serviço do Transporte Escolar deverá devolver 

a Carteira de Usuário do Transporte Escolar à Direção Escolar, que por sua vez encaminhará formal-

mente à Comissão Responsável pela Gestão e Controle dos Serviços de Transporte Escolar. 

SEÇÃO VIII 

DAS RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO ESCOLAR 

 Art. 30. É de responsabilidade da Direção Escolar: 

I. Encaminhar a Secretaria Municipal de Educação, até o dia 20 DE JANEIRO do respec-

tivo ano letivo, declaração contendo relação nominal dos estudantes usuários do 

Transporte Escolar, residentes na Zona Rural e Urbana com respectivo endereço de 

domicílio (Anexo II), devendo observar em especial o disposto no art. 15 desta IN; 

II. Acompanhar a prestação dos serviços de Transporte Escolar, encaminhando as pla-

nilhas de utilização de veículos dos Transportes Escolares, preenchidas pelos moto-

ristas, à Comissão Responsável pela Gestão e Controle dos Serviços de Transporte 

Escolar até o 5º (quinto) dia do mês subsequente (Anexo III); 

 Art. 31. Registradas repetidas faltas na frequência escolar do aluno, através do Diário do 

Professor, a Direção reunirá cópia dos boletins de frequência e informará a família, comunicando o 

fato também a Secretaria Municipal de Educação para adoção das medidas cabíveis para confrontar 

com o uso frequente dos serviços de Transporte Escolar. 

 Art. 32. Qualquer ocorrência registrada pela Escola em relação aos Serviços de Transporte 

Escolar será de imediato comunicado à Secretaria Municipal de Educação, sob pena de responsabi-

lidade solidária em relação ao fato ocorrido. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 Art. 33. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das de-

mais normas competentes, que devem ser respeitadas. 

 Art. 34. As normas acima discriminadas ficarão sujeitas ao acompanhamento e fiscalização 

da Controladoria Geral do Município, e o descumprimento do disposto nesta Norma de 
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Procedimentos constará de um relatório a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, para providên-

cias cabíveis. 

 Art. 35. Esta Instrução deverá ser amplamente divulgada e mantida à disposição de todos os 

servidores dos diversos departamentos e secretarias, aos quais cabe zelar pelo seu fiel cumpri-

mento. 

Parágrafo único. Qualquer alteração nas rotinas de trabalho deverá ser informada 

previamente à Controladoria Geral do Município, objetivando sua otimização, tendo 

em vista o aprimoramento dos procedimentos de controle. 

 Art. 36. A Controladoria Geral estará à disposição para a elucidação de quaisquer dúvidas 

quanto ao cumprimento do disposto nesta Instrução. 

 Art. 37. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais e/ou técnicos assim exigirem, bem como para manter o processo de melhoria contínua dos 

serviços públicos municipais. É política da Auditoria Interna manter esta instrução normativa atua-

lizada, de acordo com a legislação vigente. 

 Art. 38. Esta Norma de Procedimentos entra em vigor na data de sua publicação, com seus 

efeitos a serem observados a partir de 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário. 

 Alto Rio Doce – Minas Gerais, 25 de novembro de 2022. 

 

 

 
Douglas Frankley dos S. Pereira 

Controlador Interno 
Controladoria Geral do Município 

 
Carolina Aparecida da Silva Costa 

Membro do Controle Interno 
Controladoria Geral do Município 
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ANEXO I 

CARTEIRA DE USUÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
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ANEXO II – Pág I 

DECLARAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 

Nome da Escola:  

Nome do Diretor:  

Matrícula:  
 

Venho, para os devidos fins, declarar a necessidade de TRANSPORTE ESCOLAR 

que os estudantes, identificados na planilha que integra a presente DECLARAÇÃO, 

residentes neste Município de Alto Rio Doce – MG, estão devidamente matricula-

dos nesta unidade escolar e necessitam de TRANSPORTE ESCOLAR no ano letivo 

de ____________. 

Alto Rio Doce – MG, ______ de ______ de ____________ 

 

 

 

Nome e assinatura do Diretor Escolar 

 

 

OBS.: Identificar se o estudante possui deficiência e qual o tipo. 
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ANEXO II – Pág 2 

DECLARAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 

Nome da Escola:  

Nome do Diretor:  

Matrícula:  

Rota Necessária:  Cód. Rota:  

Obs.: Preencher uma folha por rota necessária. 

Matr Nome do Aluno Endereço Série 
Turno 

Especial? 
M T 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 
Nome e assinatura do Diretor Escolar 

 

  



MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 

Praça Ernestina Couto da Silva Moreira, SN – São José 
CEP: 36260-000 

CNPJ: 18.094.748/0001-66 

 
18 

ANEXO III 

PLANILHA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS 
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ANEXO IV 

TERMO DE ADVERTÊNCIA – TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Aluno:  

Série:  Turma:  Turno:  

Endereço:  

Responsável:  

 

Fica o(a) aluno(a) citado(a) acima ADVERTIDO a partir desta data conforme art. 28 da Instrução 

Normativa 00x/2022, que regulamenta o Sistema de Transporte Escolar no âmbito deste Municí-

pio, pelos motivos abaixo descritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Alto Rio Doce – MG, ____ de ____ de ________ 

Testemunhas: 

1.  CPF:  

2.  CPF:  

 

Assinatura do Aluno:  

Assinatura do Responsável:  

Assinatura do Diretor Escolar:  
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ANEXO V 

TERMO DE SUSPENSÃO – TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Aluno:  

Série:  Turma:  Turno:  

Endereço:  

Responsável:  

 

Fica o(a) aluno(a) citado(a) acima SUSPENSO do uso dos serviços de TRANSPORTE ESCOLAR, a par-

tir desta data conforme art. 28 da Instrução Normativa 00x/2022, que regulamenta o Sistema de 

Transporte Escolar no âmbito deste Município, pelos motivos abaixo descritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Alto Rio Doce – MG, ____ de ____ de ________ 

Testemunhas: 

1.  CPF:  

2.  CPF:  

 

Assinatura do Aluno:  

Assinatura do Responsável:  

Assinatura do Diretor Escolar:  
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ANEXO VI 

TERMO DE VISTORIA SEMESTRAL 

Veículo: (  ) Próprio      (  ) Terceirizado Empresa:  

Placa:  Motorista:  

 

1. QUANTO AO VEÍCULO: 

A – Registro como veículo de passageiros, com a informação/observação transporte 
escolar indicada no CRLV do veículo; 

(  ) Conforme (  ) Não conforme 
(  ) Conforme parcialmente (   ) NA 

B – Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, 
à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o 
dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na 
cor amarela as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

(  ) Conforme (  ) Não conforme 
(  ) Conforme parcialmente (   ) NA 

C – Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo; 
(  ) Conforme (  ) Não conforme 
(  ) Conforme parcialmente (   ) NA 

D – Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte 
superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; 

(  ) Conforme (  ) Não conforme 
(  ) Conforme parcialmente (   ) NA 

E – Cintos de segurança em número igual à lotação, adaptados na forma estabelecida 
pela legislação de trânsito vigente; 

(  ) Conforme (  ) Não conforme 
(  ) Conforme parcialmente (   ) NA 

F – Limitadores dos vidros corrediços com abertura de, no máximo, dez centímetros; 
(  ) Conforme (  ) Não conforme 
(  ) Conforme parcialmente (   ) NA 

G – Dispositivos próprios para a quebra ou remoção de vidros em caso de acidente; 
(  ) Conforme (  ) Não conforme 
(  ) Conforme parcialmente (   ) NA 

H – Todos os demais equipamentos obrigatórios, comuns aos veículos da mesma es-
pécie previstos no Código de Trânsito Brasileiro e normatizações do Conselho Nacio-
nal de Trânsito – CONTRAN e do Departamento Nacional de Trânsito — DENATRAN; 

(  ) Conforme (  ) Não conforme 
(  ) Conforme parcialmente (   ) NA 

I – Ter sido aprovado em inspeção semestral, conforme determina o artigo 136, inciso 
II do CTB; 

(  ) Conforme (  ) Não conforme 
(  ) Conforme parcialmente (   ) NA 

 

2. QUANTO AS QUESTÕES ENVOLVENDO O MOTORISTA: 

A – Idade superior a 21 (vinte e um) anos; (  ) Conforme 
(  ) Não conforme 

B – Ter Carteira Nacional de Habilitação de categoria "D"; (  ) Conforme 
(  ) Não conforme 

C – Não ter cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou ser reincidente em 
infrações médias nos últimos 12 (doze) meses; 

(  ) Conforme 
(  ) Não conforme 

D – Ter sido aprovado em curso especializado, nos termos da normatização determi-
nada pelo Conselho Nacional de Trânsito — CONTRAN 

(  ) Conforme 
(  ) Não conforme 

 

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Nome:  CPF:  

Nome:  CPF:  

Nome:  CPF:  

 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO VEÍCULO (em caso de veículo de terceirização) 

Empresa:  CNPJ:  

Proprietário:  CPF:  

Motorista:  CPF:  

 


