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INSTRUÇÃO NORMATIVA SED – Nº 02/2014 

 

Versão: 02 

Aprovação em: 07/11/2017 

Ato de Aprovação: Decreto nº 507/2017  

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - Esta Instrução Normativa dispõe sobre estabelecer normas e procedimentos 

a serem adotados para regulamentação do Transporte Escolar da Zona Rural e do 

Passe Escolar da Zona Urbana, em atendimento aos alunos e a comunidade 

educanda que necessitarem utilizar esse serviço nos turnos, matutino, vespertino e 

noturno, a fim de garantir a segurança e o bem estar dos usuários no Município de 

Santa Teresa - ES. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º - Abrange todos os alunos da Rede Estadual e Municipal de Ensino, que 

necessitarem de transporte e passe escolar, bem como a comunidade educanda que 

necessitarem utilizar esse serviço no Município de Santa Teresa - ES. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º - Dos conceitos pertinentes ao Transporte Escolar 

I. Transporte Escolar - refere-se especificamente ao transporte de 

estudantes de determinado ponto de origem, geralmente próximo de sua 

residência, à Unidade de Ensino em que está matriculado e, também, no 
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sentido inverso, da Unidade de Ensino para o ponto de origem de sua 

viagem.  

II. Zona urbana - é a de área circunscrita pelo perímetro urbano, definido por 

Lei Municipal.  

III. Zona rural - é a área do Município externa ao perímetro urbano. 

IV. Passe escolar - é a utilização gratuita do transporte coletivo municipal, 

fornecido aos estudantes da rede estadual e municipal de ensino pela 

Prefeitura Municipal. 

V. Unidade de Ensino - são escolas que atendem os estudantes nas 

diversas modalidades de ensino como educação infantil, ensino 

fundamental, educação especial, educação de jovens e adultos e ensino 

médio nas redes estadual, municipal, federal e privada.  

VI. Veículo - é todo meio utilizado para o transporte de estudantes de sua 

residência à Unidade de Ensino e vice-versa. 

VII. Comunidade Educanda - são as pessoas lotadas nas Unidades de Ensino 

Pública Estadual e Municipal que atendem direta ou indiretamente os 

estudantes, como professores, pedagogos, diretores, coordenadores, etc. 

que compõem o corpo docente; e os auxiliar de serviços gerais, auxiliar de 

secretaria escolar, servente, auxiliar administrativo, etc., que compõem o 

corpo técnico-administrativo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

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

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, sobre o qual dispõem: 

I. Constituição Federal, artigo 205 e 208, de 5 de outubro de 1988. 

II. Artigo 10 e 11, Inciso VII e VI respectivamente da Lei n.º 9.394/1996, de 20 

de dezembro de 1996, acrescido pela Lei Federal nº 10.709/03. 

III. Artigo 1º da Lei n.º 10.709/2003 de 31 de julho de 2003. 

IV. Artigos 136,137 e138 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.º 9.503/97 

sobre o Transporte Escolar. 
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V. Lei n.º 8.666/93 sobre Licitações e Contratos. 

VI. Artigo 30 da Lei n.º 11947/2009, de 16 de junho de 2009. 

VII. Lei n.º 10880/2004, de 09 de junho de 2004. 

VIII. Resolução n.º 12/2011, de 17 de março de 2011, do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). 

IX. Resolução CONTRAN n.º 277, de 28 de maio de 2008. 

X. Lei n.º 9.999, de 03/04/2013, da Secretaria de Estado da Educação do ES. 

XI. Decreto n.º 3277-R, de 09/04/2013, da Secretaria de Estado da Educação 

do ES. 

XII. Portaria n.º 036-R, de 19/04/2013, da Secretaria de Estado da Educação 

do ES. 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 5º - Compete aos diversos setores da municipalidade: 

I. Do Serviço de Transporte Escolar 

a) O serviço de Transporte Escolar tem por objetivo garantir aos estudantes 

da rede publica de ensino, residentes em áreas rurais, o acesso à escola 

mais próxima de sua residência. 

b) O Transporte Escolar deverá realizar ligações da residência à escola, 

aos estudantes da rede pública de ensino residente em área rural. 

c) Para ter direito ao Transporte Escolar, o aluno da rede pública estadual 

e municipal de ensino, deverá residir na zona rural a uma distância 

superior a 03 (três) quilômetros de sua unidade de ensino, ou da linha 

tronco de onde circula o transporte. 

d) O veiculo do Transporte Escolar será de uso exclusivo para o transporte 

de estudantes e comunidade educanda lotados nas Escolas. 

e) A responsabilidade do Poder Público para com o transporte de alunos 

das escolas públicas tem como referência a linha tronco, sendo de 
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responsabilidade da família o transporte do aluno de sua residência até 

à linha tronco, quando a distância não ultrapassar a 3 (três) km. 

II. Da Contratação dos Serviços de Transporte Escolar 

a) A contratação de serviços para o Transporte Escolar será por meio de 

certame licitatório, de acordo com a Lei n° 8.666/93. 

b) A contratação do serviço observará o plano de trabalho apresentado a 

SEDU – Secretaria de Estado da Educação, compreendido entre os 

meses de maio do ano em curso até abril do ano subsequente, e terá 

valores definidos de acordo com o percurso e considerando valores 

determinados pela Secretaria de Estado da Educação. 

c) Serão contratados somente os veículos que estejam rigorosamente 

dentro das condições de segurança de trânsito, devidamente licenciados 

e autorizados pelos órgãos competentes. 

d) A empresa contratada deverá cumprir integralmente o roteiro de acordo 

com o calendário letivo. 

III. Da Obrigação do Condutor do Veiculo de Transporte Escolar 

a) Manter os veículos em boas condições de uso, conservação e higiene. 

b) Manter atualizada a frequência diária dos veículos. 

c) Comunicar por escrito ou verbalmente a direção das escolas as 

ocorrências do roteiro. 

d) Chegar às escolas com antecedência de até 10 minutos antes do início 

das aulas e retornar até 15 minutos após o término da mesma. 

e) Responsabilizar-se pelo zelo e cuidado com os alunos durante todos os 

itinerários bem como pelas penalidades sofridas em caso de infração. 

f) Manter a velocidade máxima e mínima conforme orienta as leis de 

trânsito. 

g) Efetuar revisão periódica nos veículos do transporte escolar de acordo 

com as instruções do DETRAN. 

h) Cumprir as Leis de Trânsito. 

i) Não fumar no interior do veiculo. 
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j) O condutor do veiculo deve ter mais de 21 anos, ser habilitado na 

categoria D e não ter cometido infração grave ou gravíssima nem ser 

reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. 

k) Conduzir os veículos até o destino final sem interrupção voluntária da 

viagem. 

l) Tratar com cortesia os escolares e o público. 

m)  Aproximar o veículo da guia da calçada para realizar o embarque e 

desembarque de passageiros. 

n) Permitir e facilitar a fiscalização pelos agentes da autoridade de trânsito. 

o) Recolher, guardar e, posteriormente entregar, no prazo de 01 (um) dia 

qualquer objeto esquecido no interior do veículo. 

p) 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. 

q) 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. 

r) Encaminhar até dia 05 (cinco) do mês subsequente a planilha de 

frequência do transporte escolar devidamente atestada pelas 

Escolas/Motoristas a Secretaria Municipal de Educação/Gerência de 

Transporte Escolar. (Anexo I) 

s) Não havendo monitor(a) no veículo, fica o motorista responsável em 

realizar as orientações pertinentes aos alunos. 

IV. Dos Veículos para o Transporte Escolar 

a) Somente poderá ser incluído no serviço do Transporte Escolar veículo 

tais como: ônibus, micro-ônibus, vans e Kombi. 

b) A lotação dos veículos do Transporte Escolar deverá obedecer ao 

estabelecido no Certificado de Registro de Veiculo – CRV. 

c) Todos os veículos do Transporte Escolar devem ter o cinto de segurança 

e demais acessórios de uso obrigatório pelos usuários. 
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d) 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. 

e) 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. 

V. Da Responsabilidade do Usuário/Estudante 

 

Parágrafo Único: Os estudantes que utilizam o transporte têm a responsabilidade na 

qualidade do serviço e, portanto deverão: 

a) Residir na zona rural (se utilizar o transporte escolar) a uma distância 

superior a três quilômetros da sua Unidade de Ensino. 

b) Residir na zona urbana (se utilizar o transporte escolar ou passe escolar) 

a uma distância superior a três quilômetros da sua Unidade de Ensino. 

c) Manter-se sentados enquanto o veiculo estiver em movimento. 

d) Respeitar o condutor do veiculo. 

e) Evitar conversa com o motorista enquanto ele estiver dirigindo. 

f) Descer e subir do veiculo somente quando o mesmo estiver totalmente 

parado. 

g) Usar o cinto de segurança. 

h) Estar no ponto de embarque localizado na linha mestra à Unidade de 

Ensino e vice versa. 

i) Não fumar no interior do veiculo; 

j) Não portar e/ou ingerir bebida alcoólica de qualquer espécie, bem como, 

qualquer tipo de droga ilícita. 

k) Não portar arma de nenhuma natureza. 

l) Não danificar (rasgar, cortar, furar, riscar) poltronas, arrancar cintos de 

segurança ou danificar portas e demais partes do veículo. 

VI. Da Responsabilidade da Direção Escolar 
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a) Mensalmente, informar nominalmente os estudantes, usuários do Passe 

Escolar, residentes na zona urbana, a Secretaria Municipal de 

Educação/Gerência de Transporte Escolar, durante o ano letivo, 

mediante declaração emitida. (Anexo II)  

b) Monitorar a entrada e saída dos estudantes dos veículos. 

c) 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/Gerência de Transporte Escolar para tomar as devidas 

providências. 

d) Encaminhar por escrito a Secretaria Municipal de Educação/Gerência de 

Transporte Escolar, ocorrências não resolvidas entre a Escola e o 

serviço de transporte. 

e) Atestar os dias trabalhados pelo transporte escolar informando as faltas 

ocorridas durante o mês anterior. 

VII. Da Empresa contratada para execução do serviço de transporte 

escolar, portanto deverá: 

 

Parágrafo Único: A empresa contratada para a execução do serviço do transporte 

escolar tem responsabilidades na qualidade do serviço e, portanto deverá:  

a) 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 quatro) horas, sob pena de 

ser rescindida a locação. Os veículos e seus condutores devem estar em 

conformidade com o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre o 

transporte escolar em seus artigos 136,137 e 138. 

b) Arcar com todas as despesas referentes com combustível, peças de 

reposição, manutenção, lubrificação, lavagem e troca de óleo, 
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emplacamento, licenças especiais e outras necessárias para a 

consecução dos serviços. 

c) Realizar todas as manutenções preventivas e corretivas do veículo 

locado. 

d) Disponibilizar se necessário, a Secretaria Municipal de 

Educação/Gerência de Transporte Escolar os documentos dos veículos 

como: Nada Consta relativo a multas e infrações de trânsito; Pagamento 

de Seguros; Licenciamento anual e Autorização do DETRAN ou 

CIRETRAN, dentre outros. 

e) Instituir para o veículo colocado à disposição pela presente locação, 

além do seguro obrigatório, o seguro contra danos materiais a terceiros. 

f) Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos causados a terceiros ou 

diretamente à Administração, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

g) Fica certo que, na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou 

serem insuficientes os seguros contratados, o locador(a) arcará com 

todos os ônus decorrentes de eventuais sinistros, como se segurada 

fosse. 

h) Manter o motorista devidamente habilitado para operar o veículo. 

i) Assumir integral responsabilidade por danos causados a Prefeitura e a 

terceiros decorrentes da execução dos serviços parciais ou totais, 

isentando-o de todas as reclamações que surjam subsequentemente, 

sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa 

física ou jurídica envolvida na execução dos serviços. 

j) Fornecer os serviços em tempo oportuno, de acordo com as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação/Gerência de 

Transporte Escolar. 

k) Encaminhar relatório de prestação de serviço mensalmente até o dia 05 

(cinco) do mês subsequente ao vencido. (Anexo I) 

l) Orientar os motoristas do transporte escolar para que conduzam os 

veículos em cumprimento a Lei nº 9.503/97 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 
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m) Responsabilizar-se pelo zelo e cuidado com os estudantes durante todos 

os itinerários bem como pelas penalidades sofridas em caso de infração. 

n) Confiar a direção dos veículos somente a motoristas devidamente 

habilitados na categoria “D” e não ter cometido nenhuma infração grave 

nos últimos 12 meses. 

o) Exigir que os condutores escolares trajem-se adequadamente ficando 

proibido o uso de short, minissaias e calçados abertos que não se fixem 

aos pés; camisas regatas, camisas de botões aberta (manter os botões 

fechados). 

p) Oferecer aos motoristas cursos de capacitação técnica específico para o 

transporte escolar conforme determina a Lei n.º 9.503/97, Código de 

Trânsito Brasileiro. 

q) Tomar providências imediatas em caso de ocorrências graves ou 

acidentes, se necessário acionar a policia militar ou federal e corpo de 

bombeiro bem como comunicar a Secretaria Municipal de 

Educação/Gerência de Transporte Escolar e a direção da unidade 

escolar de destino ou origem dos estudantes. 

r) Efetuar a limpeza de poeira nos assentos no início de cada horário de 

atendimento, ou seja, no início da rota sentido escola e no retorno, 

escola sentido final da rota. 

VIII. Da Frota Própria 

a) Serão utilizados veículos da frota municipal para prestação dos serviços 

de transporte escolar nas rotas estabelecidas pela Secretaria Municipal 

de Educação/Gerência de Transporte Escolar. 

b) Os veículos do Transporte Escolar serão de uso exclusivo para o 

transporte de alunos e comunidade educanda. 

c) Os veículos deverão seguir as exigências legais pertinentes ao 

Transporte Escolar. 

IX. Da Contratação dos Serviços de Passe Escolar 

a) A contratação de serviços para o fornecimento de Passe Escolar aos 

estudantes da rede municipal e estadual de ensino obedecerá ao 
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calendário letivo do ano em curso, compreendido entre os meses de 

fevereiro a dezembro. 

b) Os valores propostos pelas empresas de transporte municipal 

obedecerão à tarifa de preços homologada pelo Prefeito por meio de 

decreto municipal anualmente. 

c) Receberão os passes escolares os estudantes que estiverem 

devidamente matriculados na rede pública municipal e estadual de 

ensino, conforme informação da Unidade de Ensino encaminhada a 

Secretaria Municipal de Educação/Gerência de Transporte Escolar. 

d) A empresa contratada deverá assumir integralmente responsabilidade 

por danos causados a Prefeitura e a terceiros decorrentes da execução 

dos serviços parciais ou totais, isentando-o de todas as reclamações que 

surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de atos de seus 

prepostos ou de qualquer pessoa física ou jurídica, envolvida na 

execução dos serviços. 

e) Caberá à empresa fornecer os passes escolares em tempo oportuno, de 

acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação/Gerência de Transporte Escolar. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 6º – Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 

obtidos junto a Secretaria Municipal de Educação, e na Unidade Central de Controle 

Interno que, por sua vez, através de procedimentos de controle e por meio de 

métodos de amostragem, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 

diversas unidades da estrutura organizacional. 

 

Art. 7º – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizações, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação 

aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das Normas), bem 

como manter o processo de melhoria continua. 
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Art. 8º – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto 

de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração 

da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas; 

 

Art. 9º – A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a 

observância as tramitações, registro e controles estabelecidos nesta Instrução 

Normativa estarão sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das 

demais sanções legais. 

 

Art. 10 – Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis 

pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Teresa, bem como nas 

demais unidades sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão 

obrigatoriamente ser comunicadas à autoridade competente, bem como à Unidade 

Central de Controle Interno – UCCI. 

 

Art. 11 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Santa Teresa – ES, 07 de novembro de 2017. 
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