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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC N" 001/2014, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dispõe sobre os procedimentos para o gercnciamcnto
e controle do Transporte Escolar do Município de
Barra de São Francisco - ES.

Versão: 001.
Aprovação em: 11/02/2014.
Ato de aprovação: Decreto n°. 027/2014.
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO M U N I C Í P I O DF BARRA DE SÃO
FRANCISCO-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, da Lei
Orgânica do município.

A CONTROLADORIA CíFRAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe

conferem o art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45
da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco;

Considerando o disposto no artigo 6° da Lei Municipal n°. 495, de 23 de setembro de 2013,
que Dispõe sobre a Estruturação da Unidade Central de Controle Interno nos termos do art. 31
da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45 da Lei Orgânica
do Munic íp io de Barra de São Francisco;

Considerando o disposto no Decreto n°. l 14, de 24 de setembro 2013. que Regulamenta a
aplicação da Lei n°. 496. de 23 de setembro de 2013, que Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e dá outras providências;

Considerando a Lei n°. 10.S80, de 09 de j u n h o de 2004. que I n s t i t u i o Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar - PNATL e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos financeiros
do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4" da Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
c dá outras providências, e o Código de Trânsito Brasileiro - Lei n°. 9.503/97; Constituição
Federal - Artigo n° 208; Lei Federal n° 10.709/2003; Lei Federal N.° 9.394/96 (Estabelecem
Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Lei Federal N." 11.494/2007 (Regulamenta o
FUNDEB); Lei Federal n" 8.666/93 (Licitações e Contratos).

Considerando que esta Instrução Normativa dispõe a respeito das rotinas de trabalho a serem
observadas pelas diversas Unidades da Secretaria Municipal de Educação, objctivando a
implementação de procedimentos de controle, com vistas à eilcácia, eficiência e transparência
da aplicação dos recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Barra de São
Francisco.

RESOLVE:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo

CAPÍTULO l

Das Disposições Iniciais

Art. l" Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do
Munieípio, o Sistema de Controle Interno recomenda à Secretaria Municipal de Educação que
observe os procedimentos constantes nesta Instrução Normativa no desempenho das funções.

Art. 2° Os Serviços de Controle de Transporte Escolar, eslão diretamente ligados ao Setor de
Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, e têm por finalidade coordenar,
acompanhar e planejar as alividades e necessidades do transporte escolar, promovendo sua
regular manutenção c controle.

Ari. y Esta Instrução Normativa abrange os procedimentos de trabalho relacionados ao
fornecimento de transporte escolar na Kede Munic ipa l de Ensino.

CAPÍTULO 11

Dos Conceitos

Art. 4" Para fins desta Instrução Normativa adotam-sc as seguintes definições:

I - Transporte Escolar: O Transporte Escolar é um dever pertinente ao Estado de garantir o
acesso e a permanência dos alunos da educação básica pública, nos estabelecimentos
escolares, em especial os residentes em área rural que necessitem de transporte escolar.

II - Executora do Transporte Escolar: é quem detém/executa a atividade de transporte escolar,
podendo ser o Município (quando fornecem os ônibus. motoristas e fiscais) ou empresa
contratada (quando esta fornece os ônibus, motoristas e f iscais) .

III PNATE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar foi instituído em 2004,
pelo Governo Federal através do MEC/FNDE, para transferência automática de recursos
financeiros, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência dos alunos residentes em área
rural que utilizem transporte escolar.

CAPÍTULO 111

Das Responsabilidade*

Art. 5° São responsabilidades da Secretaria Municipal de Educação:
I Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a
atualizada, orientando as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;
II - Planejar, coordenar, supervisionar^jawato^-todas^a^atividades relacio^a(/as]^í\/ransporte
escolar do município:
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111 - Cumpri r a legislação pertinente 010 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
PNATE;

VI - Capacitar os prollssionais envo lv idos com o Transporte Escolar:
V - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável
pela Coordenação de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos
procedimentos de controle que devem ser objelo de alteração, atualização ou expansão;
V I - Realizar a avaliação institucional e o acompanhamento da eficácia da rotina de trabalho:
açòes e atividades das demais unidades executoras.

Art. 6° São responsabilidades do Setor de Transporte Escolar:
I - Coordenar, acompanhar e planejar as atividades e necessidades do transporte escolar;
II - Promover regular manutenção e controle dos cadastros, fiscali/ação. relatórios, reavaliação
das vistorias programadas, cálculos de custos operacionais, implantação c manutenção dos
pontos, projetos, estudos e melhorias para o serviço e atendimento às solicitações e
reclamações da Comunidade Escolar;
I I I - Acompanhar a rota do 'Transporte Escolar.
l\irà^i\ijo único. Os servidores responsáveis pelo transporte auxiliarão na fiscalização e
anál ise da rota do transporte dos alunos da Rede Pública M u n i c i p a l , por meio das matrículas
etclivadas nas escolas.

Art. T São responsabilidades da Controladoria Geral do Município:
I - orientar os servidores envolvidos nos procedimentos do 'Transporte Escolar, quando
demandado;
II - elaborar chcck-íist de controle;
I I I - avaliar o cumprimento desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO IV

Dos Procedimentos

Art. 8" O transporte Escolar Público Mun ic ipa l const i tui-se em serviço de transporte de
alunos, e destacam-se os procedimentos abaixo:
§ 1° O 'Transporte Escolar será executado do início da rota, locali/ado na l inha mestra e
vicinal , compreendida pelas estradas m u n i c i p a i s até o estabelecimento de ensino e vice-versa,
de acordo com a legislação vigente, podendo ser realizado por empresa contratada.
§ 2° A Executora do Transporte Escolar deve cumprir todas as normas pertinentes à condução
dos escolares definidas no art. 136 e seguintes do Código Nacional de Trânsito.
§ 3° A rota do Transporte Escolar será def inida no Sctor de Transporte Escolar, conforme a
demanda dos alunos, sendo que o transporte será leito em linhas mestras e vicinais.
§ 4° O tempo máximo de permanência do aluno no veículo de Transporte Escolar não será
superior a quatro horas, compreendido o percurso de ida e volta de duas horas cada.
§ 5° O beneficio do Transporte Escolar será concedido ao a luno matriculado em escolas
públicas municipais, dentro dos critérios de xoneamento.
§ 6° O Transporte Escolar dos alunos da rede estadual de epsino po/1er;/ s\ )(eito pelo
Munic íp io , desde que o Estado repajiSíM^ecTrrsos de aTrortk) cam i/1egislaçã
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§ 7° O Transporte Hseolar Público atenderá prioritariamente aos alunos que residem na Zona
Rural , em Bairros onde não existem Escolas e naqueles cuja oferta de vagas não atenda à
demanda, obedecido o /oneamcnto. conforme os seguintes critérios:
] - alunos da Zona Rural;
II distância mínima de 3.000 melros;
I I I a lunos cadastrados nas escolas de seus bairros (sem vagas);
IV obrigatoriamente será obedecido o Plano de /oneamcnto determinado pela SEMEC -
Secretaria Municipal de Educação;
V - para alunos:
a) do Período Diurno e Noturno - Gratuito;
VI terá prioridade do Transporte Escolar na escolha de assento os alunos com Necessidades
Especiais Educacionais - NEK.
§ 8° Não será permitido dar carona, pois o Transporte Escolar c de uso exclusivo para alunos
regularmente matriculados, bem como a venda de qualquer produto alimentício e/outros no
interior dos mesmos.
§ 9° A presença de um acompanhante (fiscal) será facultativa, de acordo com a necessidade. O
fiscal se encarregará da organização das crianças, bem como da conservação dos veículos de
transporte escolar.
í; 10° Quando o veículo não t iver fiscal, a função deste será desempenhada pelo condutor
(motoris ta) do veículo.

Art. 9" A contratação dos serviços de transporte escolar obedecerá aos seguintes critérios:
I - Será através de processo licitatório;
II - A contratação do serviço observará o calendário escolar do ano em curso, e lerá valores
definidos de acordo com o percurso e considerando valores determinados pela Secretaria de
l Mado da 1 'ducaçào:
I I I - Serão contratados somente os veículos que estejam rigorosamente dentro das condições
de segurança de trânsito, devidamente licenciados e autorizados pelos órgãos competentes.

Art. 10 Somente poderá ser incluído no serviço do Transporte Escolar veículo tais como:
ônibus, microônibus, Vans e Kombi e obedecerão aos seguintes procedimentos:
I - A lotação dos veículos do Transporte Escolar deverá obedecer ao estabelecido no
Certificado de Registro de Veículo - CR V;
II - Todos os veículos do Transporte Escolar devem ter o cinto de segurança e demais
acessórios de uso obrigatório;
I I I - Os veículos do Transporte Escolar de\em ler a faixa amarela nas laterais traseiras dos
veículos, onde deverá vir escrito em preto ou vice e versa a palavra ES(.'OLAR\V - Os veículos destinados ao Transporte Escolar devem esUir rigorosamente dentro das

condições de higiene e segurança no transito, licenciados e autorizados pelos órgãos
competentes, devendo ser apresentados novos documentos válidos por ocasião do vencimento
dos mesmos.
V - Os veículos do Programa Caminho da Escola são exclusivos para transjSortejde alunos em
horário escolar. Sendo vedada sua utilização para outros fins, mesmo cm Jio^ár/os\ehi que não
são utilizados pelos alunos.
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Art. 1 1 O Condutor do Veículo de Transporte Escolar obrigar-se-à:
I - Manler os veíeulos em boas condições de uso. conservação e higiene;
II - Manler atuali/ada a frequência diária dos veículos, assinando a folha de ponto diariamente;
III - Comunicar por escrito a direção da escola as ocorrências do roteiro;
IV - Chegar às escolas com antecedência de até H) minutos antes do início das aulas e retornar
até 15 minutos após o término da mesma:
V - Responsabilizar-se pelo /elo e cuidado com os alunos durante todos os itinerários, bem
como pelas penalidades sofridas em caso de infracão;
VI - Manter a velocidade máxima e mínima conforme orienta as leis de trânsito;
V i l - Efetuar revisão periódica nos veículos do transporte escolar de acordo com as instruções
do DETRAN;
V I I I - Cumprir as Leis de Trânsito;
IX - Não fumar no interior do veiculo;
X - Trajar-se adequadamente, utilizando camisas com manga, calças compridas, bermuda.
saia, sapatos, ténis ou sandálias presas aos calcanhares;
XI - Conduzir os veículos até o destino final sem interrupção vo lun tá r ia da viagem;
XII - Tratar com cortesia os escolares e o público;
X I I I - Aproximar o veículo da guia da calçada para realizar o embarque e desembarque de
passageiros;
XIV - Permit ir e fac i l i ta r a fiscalização pelos agentes da autoridade de trânsito;
XV - Recolher, guardar e, posteriormente entregar, no pra/.o de O l (um) dia qualquer objeto
esquecido no interior do veículo;
XVI - Manter-se com decoro e correçoes dc\;
XVII - Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem,
mantcndo-os sentados e evitando ati tudes que possam afctar a concentração na condução do
veículo e colocando terceiros em risco;
X V I I I - 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;
XIX - O condutor do veiculo deve ler mais de 21 anos. ser habili tado na categoria D e possuir
curso para transporte de escolar; não ter cometido inlVaçfio grave ou gravíssima nem ser
reincidente em infraçòes médias durante os últimos 12 meses.

Art. 12 Cabe aos Usuários/estudantes que ut i l izam o transporte escolar:
I - Manter-se sentados enquanto o veiculo estiver em movimento;
II - Respei tar o condutor do veiculo;
I I I - Evitar conversa com o motorista enquanto ele estiver dir igindo;
IV - Comunicar através de relatório escrito ao diretor (a) da escola e a Secretaria Municipal de
Edueação/Setor de Transporte Escolar as ocorrências do roteiro;
V - Descer e subir do veículo somente quando o mesmo estiver totalmente párvulo;
VI - Usar o cinto de segurança;
VII - Estar no ponto de embarque localizado na linha mestra/yjeinal à ui
versa;
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V I I I - Não fumar no interior do veículo;
IX Não portar e/ou ingerir bebida alcoólica de qualquer espécie, bem como, qualquer tipo de
droga i l í c i t a ;
X - Nào portar arma de nenhuma natureza;
XI Não danificar (rasgar, cortar, furar, r iscar) pol tronas, arrancar cintos de segurança ou
danificar portas e demais partes do veículo:

Art. 13 E de competência da Direcão Kscolar:
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 famíl ia e a Secretaria Municipal de Educação /Sclor de
Transporte Escolar para tomar as devidas providências;
II - Encaminhar por escrito a Secretaria Municipal de Educação / Setor de Transporte Escolar,
ocorrências não resolvidas entre a escola e o serviço de transporte;
III - Encaminhar até o terceiro dia útil do mês subsequente a planilha de frequência dos
motoristas, atestando dias trabalhados c as faltas ocorridas durante o mês anterior.

Art. 14 O responsável pelo selor de prestação de contas dos recursos recebidos do Programa
Nacional de Transporte Escolar c dos recursos recebidos do Estado do Espírito Santo deverá
elaborar e acompanhar as prestações de contas, observando as normas impostas pela legislação
correlata.
§ 1° Quanto à prestação de contas dos recursos recebidos do Programa Nacional de Transporte
Escolar:
I - elaborando esses documentos, o responsável pelo setor de prestação de contas encaminhará
à prestação ao Presidente do Conselho do FUNDES para análise e parecer, quando for o caso;
II após devolução dos documentos com parecer do Conselho do FUNDITi . serão
encaminhados para análise e assinatura do Chefe do Poder Executivo;
I I I - o Chefe do Poder Executivo encaminhará a prestação de contas para o FNDE/PNATE.
§ 2° Quanto à prestação de contas dos recursos recebidos pelo Governo do Estado:
l - elaborando esses documentos, o responsável pelo setor de prestação de contas encaminhará
a prestação ao Chefe do Poder Executivo para análise e assinatura, sendo enviada logo após ao
Governo do Estado - SHDU

CAPÍTULO V

Das Considerações Finais

Art. 15 Os ser\s de Transporte Escolares contratados também deverão observar esta
Instrução Normativa no que couber;

Art. 16 Fica vedado ao proprietário do veículo ampliar a capacidade de
para fins de Transporte Escolar:

tacão do veículo
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Art. 17 O número de estudantes transportados deve ser igual ou menor ao da capacidade
estabelecida pelo fabricante do veículo;

Art. 18 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão ser
obtidos junto à Controladoria Geral do Município que, por sua vez, por meio de
procedimentos de controle, aferirá a f i e l observância de seus dispositivos por parle das
diversas unidades da estrutura organizacional.
Ptirúgrujo único. Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a
Administração Pública, é necessário o permanente reporte às leis pertinentes ao assunto e suas
alterações.

Art. 19 Todos os servidores das Unidades Executoras deverão cumprir as determinações e
atender aos dispositivos constantes nesta Instrução Normativa. O servidor público que
descumprir as disposições desta Instrução Normativa ficará sujeito à responsabilização
administrativa.

Art. 20 A Controladoria Geral do Município, por meio de procedimentos de controle,
conforme programação anual e por meio do método de amostragem, aferirá a fiel observância
dos dispositivos desta Instrução Normativa por parte das diversas Unidades da Estrutura
Organizacional.

Art. 21 Qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Instrução Normativa deverá ser
solucionada junto à Controladoria Gera! do Município .

Art. 22 Esta Instrução Normativa entrará

Barra de São Francisco - ES. 1 1 de fevereiro

cia a partir da sua publicação.

LtCIANO HENKI
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