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INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMÁTICA 
SISTEMA DE EDUCAÇÃO - SEC Nº 02 

 
“Dispõe sobre procedimentos para gerenciamento e 
controle do Transporte Escolar para alunos da rede 
pública municipal e estadual, a fim de garantir a 
segurança e o bem-estar dos usuários. ”  

 
VERSÃO: 01 
APROVAÇÃO: 16/11/2015 
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

CAPÍTULO I 
FINALIDADE 

 
Art. 1º Disciplinar e regulamentar as rotinas e procedimentos para gerenciamento e controle do 
Transporte Escolar para alunos da rede pública municipal e estadual, a fim de garantir a 
segurança e o bem-estar dos usuários. 
 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 2º Abrange a Secretaria Municipal de Educação, especificamente o Departamento Municipal 
de Transporte Escolar, as unidades escolares da rede pública municipal e estadual de ensino do 
município de Piúma-ES, as empresas contratadas para execução dos serviços de transporte 
escolar e os setores de contratação de serviços.   
 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3º O Transporte Escolar é um dever pertinente ao Município de garantir o acesso e a 
permanência dos alunos 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 e estadual de ensino, tanto da zona urbana como rural e da rede estadual, caso tenha o 
município pactuado acordo de parceria com o Governo do Estado com esta finalidade. Para fins 
desta Instrução Normativa considera-se: 
 
I - atestado de regularidade da prestação de serviço do transporte escolar: Documento 
emitido mensalmente pelas unidades escolares (Anexo I) atestando a adequada prestação do 
serviço do transporte escolar e entregue Secretaria de Educação, o qual será anexado ao 
processo de requerimento de pagamento. 
 
II - carteirinha de transporte escolar: Documento de identificação do aluno que necessita 
utilizar o transporte escolar, cuja apresentação é obrigatória ao embarcar no veículo, emitido 
pela Direção da Unidade Escolar. 
 
III - condutor: Pessoa devidamente habilitada responsável por conduzir adequadamente o 
veículo prestador do serviço de transporte escolar. 
 
IV - declaração de compromisso do uso do transporte escolar (Anexo II): Documento 
emitido pela Unidade Escolar, no ato da matrícula do aluno, devidamente assinado pelo 
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responsável legal do aluno, tomando ciência das normas para uso do transporte escolar e se 
comprometendo a cumprir tais normas.  
 
V - declaração de abdicação ao direito do uso do transporte escolar (Anexo III): 
Documento emitido pela Unidade Escolar, no ato da matrícula do aluno, devidamente assinado 
pelo responsável legal do aluno, que declara se responsabilizar pela viabilizacao e custeio do 
deslocamento do respectivo aluno até a Unidade Escolar. 
 
VI - frota própria: Conjunto de veículos que compõem o patrimônio municipal, utilizados para 
prestar serviços destinados ao transporte escolar de alunos matriculados na rede pública 
municipal de ensino. 
 
VII - frota terceirizada: Conjunto de veículos, pertencentes a terceiros, contratados e através de 
processos licitatórios, destinados exclusivamente à prestação de serviços de transporte escolar 
dos alunos matriculados na rede pública estadual e municipal de ensino. 
 
VIII - monitor: Pessoa devidamente credenciada pelo DETRAN/ES para acompanhar os alunos 
dentro do veículo escolar durante a execução da rota. 
 
IX - programa estadual de transporte escolar - PETE/ES: criado a partir da promulgação da 
Lei Estadual nº 9.999/13 com objetivo de repassar aos municípios a responsabilidade e os 
recursos financeiros para a administração dos serviços de transporte escolar aos alunos 
matriculados nas unidades escolares da rede pública estadual de ensino residentes em área 
rural ou de difícil acesso, bem como, àqueles residentes em área urbana, atendida por veículos 
de passageiros de uso coletivo de acordo com as normas e critérios estabelecidos pela SEDU/ES. 
 
X - programa nacional de transporte escolar – PNATE: Programa por meio do qual o governo 
federal disponibiliza aos municípios brasileiros recursos financeiros para custeio do transporte 
escolar rural. 
 
XI - rotas: Caminho fixo, pré-determinado pela Secretaria de Educação, percorrido pelo veículo 
que presta o serviço de transporte aos alunos da rede pública estadual e municipal de ensino. 
 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 

 
Art. 4º A presente Instrução Normativa tem por base legal e regulamentar as seguintes 
legislações:  
a) Constituição Federal de 1988; 
b) Lei Federal N.º 9.394/1996 e suas alterações (Estabelece Diretriz e Bases da Educação 
Nacional); 
c) Lei Federal N.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Nacional);  
d) Lei Federal nº 10.880/2004 (Estabelece Diretrizes do Programa PNATE); 
e) Lei Federal N.º 11.494/2007 (Regulamenta o FUNDEB); 
f) Lei Federal nº 8.666/93 (Licitações e Contratos); 
g) Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
h) Decreto Federal nº 6.768/2009 (Estabelece Diretrizes do Programa Caminho da Escola); 
i) Lei Estadual nº 9.999/2013 (Institui o Programa Estadual de Transporte Escolar – 
PETE); 
j) Decreto Estadual nº 3.277- R/2013 (Regulamenta a Lei Estadual nº 9.999/13);  
k) Resolução CONTRAN nº 277/2008 (Transporte de Menores de 10 anos); 
l) Resolução CONTRAN nº 168/2004 (Formação de Condutores de Veículos de Transporte 
Escolar);  
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m) Resolução CONTRAN nº 402/2012 (Estabelece características de acessibilidade para os 
veículos de transporte coletivos de passageiros);  
n) Portaria INMETRO nº 260/2007 (Adequação de Acessibilidade em veículos de 
transporte coletivo);  
o) Portaria INMETRO 432/2008 (Determinar que os veículos de características urbanas 
para o transporte coletivo de passageiros, fabricados entre 1º de janeiro e 15 de outubro de 
2008, deverão atender os requisitos de acessibilidade);  
p) Portaria INMETRO nº 64/2009 (requisitos para a acessibilidade em veículos de 
transporte coletivo urbano de passageiros);  
q) Resolução CD/FNDE nº 12/2011 (dispõe sobre o Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar);  
r) Resolução TC 227/2011 alterada pela Resolução TC 257/2013. 

 
CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS 
 
Art. 5º - São procedimentos a serem adotados pela Unidade Executora do transporte escolar 
público no Município de Piúma: 
 
§ 1º Do Serviço de Transporte Escolar: 
 
I - O serviço de Transporte Escolar tem por objetivo garantir aos estudantes da rede pública de 
ensino, residentes em áreas rurais, distritais e educação especial, o acesso à escola mais próxima 
de sua residência. 
 
II - O Transporte Escolar deverá realizar o translado da residência à escola, para os estudantes 
da rede pública de ensino, observadas as rotas pré-determinadas. 
 
III - A responsabilidade do Poder Público para com o transporte de alunos das escolas públicas 
tem como referência a linha tronco, sendo de responsabilidade da família o transporte do aluno 
de sua residência até a linha tronco. 
 
§ 2º Da Responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação/Departamento Municipal de 
Transporte Escolar: 
 
I - O responsável pelo serviço de Transporte Escolar deverá estar apto a receber queixas de pais, 
alunos e munícipes, ficando incumbido de buscar as soluções cabíveis e de manter a Secretaria 
Municipal de Educação informada sobre o assunto. 
 
II - Para exercer a função de fiscalização só poderão embarcar e acompanhar o serviço de 
Transporte Escolar os membros do Conselho do Conselho Municipal de Educação e membros do 
Departamento Municipal de Transporte Escolar, Comissão Fiscalizadora da SEME e membros da 
Controladoria Geral do Município. 
 
§ 3º Da Contratação dos Serviços de Transporte Escolar: 
 
I - A contratação de serviços para o Transporte Escolar será por meio de processo licitatório, 
sendo facultado a Administração fazer uso de veículos próprios para realizar o transporte. 
 
II - A contratação do serviço observará o calendário escolar do ano em curso e subsequente, e 
terá valores definidos de acordo com o percurso e considerando valores referenciais de 
mercado. 
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III - Serão contratados somente os veículos que estejam rigorosamente dentro das condições de 
segurança de trânsito, devidamente licenciados e autorizados pelos órgãos competentes e tendo 
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. 
 
IV - O processo licitatório para contratação dos serviços de transporte escolar terá início até o 
dia 15 de novembro do ano anterior ao início da execução dos serviços devendo o pedido inicial 
conter no mínimo os seguintes elementos: 
a) Justificativa. 
b) Definição da quantidade de veículos e suas características. 
c) Quantidade de motoristas e monitores, e quais são as exigências legais para exercerem a 
função. 
d) Calendário escolar. 
e) Rotas a serem atendidas. 
f) Exigências sobre ano de fabricação, condições e características dos veículos. 
 
§ 4º Da Obrigação da empresa prestadora de serviço do Transporte Escolar: 
 
I - Manter os veículos em boas condições de uso, conservação e higiene. 
 
II - Comunicar por escrito a Direção da Escola as ocorrências do roteiro. 
 
III – Fazer com que os veículos cheguem às escolas com antecedência de até 10 minutos antes do 
início das aulas e retornar no máximo em até 40 minutos após o término das mesmas. 
 
IV - Efetuar revisão periódica nos veículos do transporte escolar de acordo com as instruções do 
DETRAN/ES; 
 
V - Permitir e facilitar a fiscalização pelos agentes da autoridade de transito, os membros do 
Conselho Municipal de Educação, membros do Departamento Municipal de Transporte Escolar, 
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Escolar e membros da 
Controladoria Geral do Município.  
 
VI - O condutor do veículo deve ter mais de 21 anos, ser habilitado na categoria D e possuir 
curso para transporte de escolar. 
 
§5º Do Condutor: 
 
I - Responsabilizar-se pelo zelo e cuidado com os alunos durante todos os itinerários, bem como 
pelas penalidades sofridas em caso de infração. 
 
II - Manter a velocidade máxima e mínima conforme orienta as leis de trânsito. 
 
III - Cumprir as Leis de Trânsito. 
 
V - Trajar-se adequadamente. 
 
VI - Conduzir os veículos até o destino final sem interrupção voluntária da viagem. 
 
VII - Tratar com cortesia os escolares e o público. 
 
VIII – Aproximar o veículo da guia da calçada para realizar o embarque e desembarque de 
passageiros e retirar o veículo após o desembarque. 
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IX - Recolher, guardar e, posteriormente entregar, no prazo de 01(um) dia qualquer objeto 
esquecido no interior do veículo. 
 
X - Manter-se com decoro e correções devidas. 
 
§ 6º Do Monitor e do Condutor: 
 
I - Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-os 
sentados e evitando atitudes que possam afetar a concentração na condução do veículo e 
colocando terceiros em risco. 
 
II - Prestar informações aos pais ou responsáveis pelos escolares, quando solicitado, ou sempre 
que observar comportamentos inadequados durante a viagem, que possam comprometer as 
atividades da condução do veículo ou colocar em risco outros usuários ou terceiros. 
 
§ 7º Dos Veículos para o Transporte Escolar: 
 
I - Somente poderá ser incluído no serviço do Transporte Escolar terceirizado veículo com 
capacidade mínima de 44 passageiros. 
 
II – As especificações dos veículos terceirizados serão definidas no Termo de Referência 
confeccionado pela Secretaria de Educação. 
 
III - A lotação dos veículos do Transporte Escolar deverá obedecer ao estabelecido no 
Certificado de Registro de Veículo – CRV. 
 
IV - Todos os veículos do Transporte Escolar devem ter o cinto de segurança e demais acessórios 
de uso obrigatório. 
 
V - Os veículos do Transporte Escolar devem ter a faixa amarela nas laterais traseiras dos 
veículos, onde deverá vir escrito em preto ou vice-versa a palavra ESCOLAR. 
 
VI - Os veículos destinados ao Transporte Escolar devem estar rigorosamente dentro das 
condições de higiene e segurança no trânsito, licenciados e autorizados pelos órgãos 
competentes, devendo ser apresentados novos documentos válidos por ocasião do vencimento 
dos mesmos. 
 
§ 6º São Responsabilidades do Usuário/estudantes que utilizam o transporte escolar: 
 
I - Manter-se sentados enquanto o veiculo estiver em movimento. 
 
II - Respeitar o condutor do veículo. 
 
III - Evitar conversa com o motorista enquanto ele estiver dirigindo. 
 
IV - Descer e subir do veículo somente quando o mesmo estiver totalmente parado. 
 
V - Usar o cinto de segurança. 
 
VI - Estar no ponto de embarque localizado na linha mestra à Unidade Escolar e vice-versa no 
horário pré-estabelecido. 
 
VIII - Não fumar no interior do veículo. 
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IX – Não portar e/ou ingerir bebida alcoólica de qualquer espécie, bem como, qualquer tipo de 
droga ilícita. 
 
X - Não portar arma de nenhuma natureza. 
 
XI – Não danificar (rasgar, cortar, furar, riscar) poltronas, arrancar cintos de segurança ou 
danificar portas e demais partes do veículo. 
 
XII – Respeitar o monitor. 
 
§ 7º Da Responsabilidade da Direção Escolar: 
 
I - Acompanhar a chegada do Transporte Escolar, e havendo ausência repetidamente da 
frequência do estudante na escola, a direção buscará informação junto ao motorista se o 
estudante está usando o serviço de transporte escolar. Caso o mesmo estiver fazendo o uso do 
serviço, a escola deverá informar a família e a Secretaria Municipal de Educação/Coordenação 
de Transporte Escolar para tomar as devidas providências por meio de documento oficial; 
 
II - Encaminhar por escrito à Secretaria Municipal de Educação/Coordenação de Transporte 
Escolar, ocorrências não resolvidas entre a escola e o serviço de transporte; 
 
III – Emitir anualmente a carteirinha de identificação do estudante, exclusivo para o uso do 
Transporte Escolar. 
 
IV – Verificar com o responsável legal do aluno, no ato da matrícula, se este necessita do uso do 
transporte escolar para se locomover até a unidade escolar e, em caso positivo, emitir a 
declaração de compromisso do uso do transporte escolar (Anexo II), ou, em caso negativo, 
emitir declaração de abdicação ao direito do uso do transporte escolar (Anexo III). Para ambos 
os casos, o documento emitido deverá ser assinado pelo responsável legal do aluno junto à 
Unidade Escolar, e será arquivado na pasta individual do aluno. 
 
V - Encaminhar até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao período solicitado para 
Coordenação de Transporte Escolar ou Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do 
Transporte Escolar o Atestado de Regularidade da Prestação de Serviço do Transporte Escolar 
(Anexo I), documento que deverá ser incluso obrigatoriamente no Pedido de Pagamento da 
despesa. 
 

CAPÍTULO VI 
DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 
Art. 6º Mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, a 
empresa contratada encaminhará a Nota Fiscal dos serviços executados para a Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Escolar, que com base no Atestado de 
Regularidade da Prestação de Serviço do Transporte Escolar (Art. 5º, §7º do inciso V) e 
fiscalizações rotineiras in loco, emitirá o atesto dos serviços prestados pela empresa contratada 
(Anexo IV), e indicando, quando for o caso, a necessidade de eventual glosa de valor, indicando 
neste caso o motivo que a determinou. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Art. 7º Os serviços de Transporte Escolar contratados também deverão observar esta Instrução 
Normativa no que couber. 
 
Art. 8º O cadastro dos alunos que necessitam do transporte escolar será realizado no ato da 
matrícula do aluno, admitindo-se exclusões e novas inserções de cadastro quando necessário. 
 
Art. 9º Fica vedado ao prestador de serviço ampliar ou diminuir a capacidade de lotação do 
veículo para fins de Transporte Escolar. 
 
Art. 10 O número de estudantes transportados deve ser igual ou menor ao da capacidade 
estabelecida pelo fabricante do veículo. 
 
Art. 11 Os casos não previstos nesta instrução deverão ser dirimidos pela Coordenação de 
Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 12 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Piúma/ES, 16 de novembro de 2015. 
 
 

Samuel Zuqui 
Prefeito Municipal 

Ricardo Rios do Sacramento 
Controlador Geral Municipal 

 
 

Geovane Bidim de Paula 
Secretário Municipal de Educação 

 
 

Silvana Scherrer de Souza Oliveira 
Matrícula 5852 

 
 

ANEXOS: 
I - ATESTADO DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
II – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
III – DECLARAÇÃO DE ABDICAÇÃO AO DIREITO DO USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
IV - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL 
FLUXOGRAMA I 
FLUXOGRAMA III 
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ANEXO I 
ATESTADO DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 
 
DA: (Nome da unidade escolar)  
 
PARA: Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Escolar 
A/C Secretaria Municipal de Educação de Piúma 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaro para os devidos fins de liquidação de despesa que a empresa 
_______________________ executou o serviço de transporte escolar para os alunos regularmente 
matriculados nesta Unidade Escolar e cadastrados para uso do veículo escolar no mês de 
____________/_____, totalizando _____ dias trabalhados no(s) roteiro(s) de nº ____.  

 
Piúma/ES, ___ de ____________ de ______.  

 
 
 

____________________________ 
DIRETOR(A) ESCOLAR 
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ANEXO II 

 DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 
 

Eu, _____________residente na ____________________________ declaro que tomei 
conhecimento e, na condição de responsável (pai, mãe ou outro) pelo aluno 
________________________, desta unidade escolar, me responsabilizo no sentido de garantir que o 
mesmo utilizará adequadamente o transporte escolar, devendo, para tanto, cumprir as seguintes 
determinações: apresentar sua identificação de usuário do transporte escolar, obrigatoriamente 
no ato do embarque, sendo vedado o embarque sem a apresentação da mesma; manter-se 
sentado enquanto o veículo estiver em movimento; respeitar o condutor e o monitor do veículo 
escolar; evitar conversa com o motorista enquanto estiver dirigindo; evitar ações que possam 
comprometer a atenção do motorista; comunicar aos pais, diretores escolares e a Coordenadoria 
Municipal de Transporte Escolar, as ocorrências que forem observadas no percurso da rota; 
descer e subir do veículo somente quando o mesmo estiver totalmente parado; usar o cinto de 
segurança; estar no local do ponto de embarque no horário estipulado; não fumar no interior do 
veículo e não transportar produtos tóxicos e entorpecentes; não portar arma de nenhuma 
natureza; zelar pela conservação e limpeza do veículo; e acatar advertências feitas pelo 
motorista/monitor/diretor e coordenador escolar.  

 
Piúma/ES, ___ de __________ de _____.  

 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do responsável 

CPF:___.___.___ - __ 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE ABDICAÇÃO AO DIREITO DO USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 
 

Eu, _____________residente na ____________________________ na condição de responsável 
(pai, mãe ou outro) pelo aluno ______________, declaro que responsabilizo-me pela viabilização e 
pelo custeio do deslocamento do respectivo aluno regularmente matriculado(a) nesta unidade 
escolar.  

 
Piúma/ES, _____ de ________________ de ________.  

 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do responsável 

CPF:___.___.___ - __ 
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ANEXO IV – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL 

 
Da: Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Escolar 
Para: Gabinete do Secretário Municipal de Educação  
 
 

Senhor Secretário,  
 
Informo a V. S.ª, que a empresa ________________________________, realizou os serviços de 

Transporte Escolar em conformidade com (modalidade de licitação) nº. ________, processo 
administrativo nº __________, contrato nº __________, durante o mês de __________, totalizando ____ 
dias trabalhados nos roteiros nº _____________, mediante o acompanhamento realizado por esta 
Comissão Fiscalizadora, designada pela Portaria nº NN/AAAA/SEME e conforme atestam os 
diretores escolares responsáveis pelas unidades escolares atendidas com a respectiva prestação 
de serviços.  

 
Sendo assim, recomendo a V. S.ª que proceda a liquidação de despesa no valor de R$ 

__________ mediante o empenho nº __________.  
 
Piúma/ES, _____ de _________________ de _________.  

 
 

Assinatura/Membros da Comissão de Fiscalização da SEME 
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Fluxograma I 

Uso ou não do transporte escolar pelo aluno 
 

UNIDADE ESCOLAR 
 
 

No ato da matrícula do aluno verifica se o aluno 
fará uso ou não do transporte escolar 

 
 

SIM  NÃO 
 
 

 

EMITE 
Declaração de Compromisso do 

Uso do Transporte Escolar 
COLHE  

assinatura do responsável pelo 
aluno 

EMITE 
Declaração de Abdicação ao Direito 

do Uso do Transporte Escolar  
COLHE  

assinatura do responsável pelo 
aluno 

 
 

 EMITE 
Carteirinha de transporte 

escolar 
 
 
 

Arquiva a Declaração, junto com o formulário da matrícula, na ficha individual do 
aluno 
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Fluxograma II 

Fiscalização do transporte escolar 
 

UNIDADE ESCOLAR  COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 
     

  Realiza Fiscalizações Rotineiras   
 

     
 

Emite Atestado de regularidade da prestação 
de serviço do transporte escolar  

 
Compara Atesto da Unidade Escolar com seus 

apontamentos  
 

  

     

  

 
Emite Relatório de Acompanhamento Mensal 

  

 
Recebe o Relatório da 

Comissão e prepara o pedido 
de pagamento do Fornecedor 

 
 
 


