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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC N.º 003/2010 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
Versão: 001/2010 
Aprovação em: 01/12/2010 – Decreto Municipal 058/2010. 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer  
 
1 - FINALIDADE 
1.1 - Dispõe sobre a Normatização do Serviço de Transporte Escolar do Município de 
Nova Santa Helena - MT e dá outras providências. 
 
2 - ABRANGÊNCIA 
2.1 – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 
 
3 - CONCEITOS 
1 – Transporte Escolar 
a) O Transporte Escolar tem por objetivo garantir o acesso à escola aos estudantes da 
rede pública de ensino, residentes em área rural. 
 
4 - BASE LEGAL 
4.1 - A presente instrução tem como base legal as seguintes Leis: 
a) - Lei Estadual nº. 8.469 de 07/04/2006; 
b) - Toda a Legislação Federal, Estadual e Municipal vigente e aplicável ao tema desta 
Instrução Normativa. 
 
5 - RESPONSABILIDADES 
5.1 - Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa. 
a) Promover a Divulgação e Implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada.  
 
b) Orientar as unidades responsáveis e supervisionar sua aplicação. 
 
c) Promover discussões técnicas com as Unidades Responsáveis com o Controle 
Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle 
que devem ser objetos de alteração, atualização ou expansão. 
 
5.2 - Das Unidades Executoras. 
2.1- Atender as solicitações da Unidade Central de Controle Interno responsável pela 
Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informações e a participação no 
processo de atualização. 
 
2.2- Alertar o Controle Interno responsável pela instrução normativa sobre alterações 
que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo 
em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento 
da eficiência operacional. 
 
2.3- Manter a Instrução Normativa a disposição de todos os funcionários das unidades, 
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velando pelo fiel cumprimento da mesma e encaminhamento de informações ao controle 
externo e demais órgãos de fiscalização; 
 
5.3 - Da Unidade Responsável pela Unidade do Controle Interno.  
 
a) Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange a identificação e avaliação procedimentos de controle através da 
atividade de auditoria interna. 
 
b) Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao Sistema de Educação, 
propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 
 
6 – PROCEDIMENTOS  
6.1 - DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
6.1.1 – O Transporte Escolar deverá efetuar ligação escola-residência e vice-versa, de 
acordo com itinerário fixo, conforme roteiro licitado.   
 
6.1.2 - Os veículos utilizados para prestação de serviço do transporte escolar serão 
contratados apenas por processo licitatório. 
 
6.1.3 - A contratação do serviço observará o calendário letivo do ano em curso, e terá 
valores definidos de acordo com o percurso e tipo de veículo estabelecido no processo 
licitatório.  
Parágrafo Único – A contratação de que trata caput deste artigo poderá sofrer ajustes, 
quanto a ampliação ou redução da frota, conforme demanda apresentada pelo Sistema 
Municipal de Educação.  
 
6.1.4 - O acesso e identificação dos usuários far-se-á mediante apresentação da carteira 
do estudante exclusiva para o transporte escolar emitida anualmente pela Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
6.2 - DOS VEÍCULOS E VISTORIAS 
6.2.1 - Os veículos do serviço de Transporte Escolar deverão obter autorização e vistoria 
emitido pelo Departamento Municipal de Trânsito.  
 
6.2.2 - Somente poderão ser incluídos no serviço de Transporte Escolar que trafeguem 
em BR, ônibus, micro-ônibus, vans (similares) e Kombs.  
 
6.2.3 - Os veículos contratados para Transporte Escolar serão padronizados com a 
logomarca da prefeitura e o número do contato da Secretaria de Educação, e com o 
dístico “ESCOLAR” e o número do roteiro. 
 
6.2.4 - A lotação dos veículos do transporte escolar deverá obedecer ao estabelecido no 
Certificado de Registro de Veículo – CRV e demanda apresentada no processo 
licitatório. 
 



 

               

Comissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle Interno    

Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal –––– fone/fax (066) 3523 fone/fax (066) 3523 fone/fax (066) 3523 fone/fax (066) 3523----1036 ramal 23.1036 ramal 23.1036 ramal 23.1036 ramal 23.    

 

6.2 - DO CONTRATADO 
6.2.1 – O contratado para o serviço de Transporte Escolar é obrigado a:  
I – Manter os veículos em boas condições de conservação e higiene;  
II – Manter atualizada a frequência mensal dos alunos, ponto diário e suas 
documentações junto à equipe de transporte do município;  
III – Confiar a direção dos veículos somente a motoristas devidamente habilitados na 
categoria “D” de responsabilidade confiável e não ter cometido nenhuma infração grave 
nos últimos 12 meses;  
IV – Comunicar ao Setor de Transporte, as ocorrências do roteiro;  
V – Chegar às escolas com antecedência de no mínimo 10 (dez) minutos antes do início 
das aulas e aguardar no mínimo 15 (quinze) minutos no ponto determinado para a saída;  
VI – Responsabilizar-se pelo zelo e cuidado com os alunos durante todo itinerário bem 
como pelas penalidades sofridas em caso de infração;  
VII – Cumprir integralmente o roteiro de acordo com o calendário letivo respeitando o 
tempo de cada parada; 
VIII - Implantar os controles estabelecidos para a frota municipal conforme determinação 
da Instrução Normativa nº. 001/2009, que Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para 
o gerenciamento e o controle sobre o uso da frota de veículos e dos equipamentos 
pesados, incluindo política disciplinar para os condutores e outros procedimentos 
necessários tais como: 
a) não fumar no interior dos veículos; 
b) usar sempre o cinto de segurança, exigindo que todos os demais passageiros 
também o usem, assim como outros equipamentos de segurança disponíveis no veículo; 
c) manter a velocidade não superior á 60 km/h em estrada asfaltada e de 40 km/h em 
estrada de terra e áreas urbanas; 
d) tratar os colegas, alunos e usuários dos veículos sempre com respeito e cordialidade; 
e) apresentar-se para o serviço sempre bem trajado, preferencialmente com uniforme; 
f) nunca exceder o número de passageiros permitidos para o veículo, salvo em 
emergências; 
g) evitar comportamento agressivo, falta de respeito, e palavrões, considerando-se ainda 
que esteja a transportar crianças e adolescentes; 
h) conferir as peças substituídas nos veículos e máquinas; 
i) preencher quilometragem de saída e retorno, registrando no hodômetro do veículo e 
nas autorizações de saída. 
j) garantir que o transporte escolar seja uso de exclusivo dos alunos devidamente 
matriculados na rede publica estadual e municipal de ensino; 
l) não permitir o trânsito de pessoas estranhas ao transporte escolar. 
IX – Participar do processo de formação promovido pelo setor de transporte da 
Secretaria de Educação;  
X – Usar uniforme e crachá;  
XI – Responder pela manutenção e despesas com combustível e qualquer dano que vier 
ocorrer no veículo e a terceiros, inclusive com as despesas para substituição do seu 
veículo no decorrer do contrato.  
Parágrafo Único – O condutor que desrespeitar as normas estabelecidas nesta 
instrução, ficará sujeito ao cancelamento do contrato.  
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6.4 - DO USUÁRIO 
6.4.1 - Os estudantes que utilizam o transporte têm responsabilidades na qualidade do 
serviço e, portanto deverá:  
§ 1º. Ficar sentados enquanto o veículo estiver em movimento; 
§ 2º. Respeitar o condutor do veículo;  
§ 3º. Evitar conversas com o motorista enquanto ele estiver dirigindo;  
§ 4º. Evitar ações que possam comprometer a atenção do motorista;  
§ 5º. Comunicar aos pais, diretores da escola e ao setor de transporte, as ocorrências do 
roteiro.  
§ 7º. Descer e subir do veículo somente quando o mesmo estiver totalmente parado;  
§ 8º. Usar a carteira de transporte escolar. 
 
6.5 - DA ESCOLA 
6.5.1 - Caberá a equipe gestora da escola:  
I – Acompanhar chegada e saída do Transporte Escolar;  
II – Monitorar a frequência diária de estudantes oriundos do Transporte Escolar;  
III – Encaminhar ao setor de transporte, ocorrências não resolvidas entre a escola, 
motoristas e famílias. 
 
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1 - A unidade gestora do Sistema de Educação deverá administrar o Programa de 
Alimentação Escolar com eficiência e transparência. 
 
7.2 - Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão 
ser solucionadas junto a Unidade Central de Controle Interno Municipal. 
 
7.3 - As questões não especificadas na presente Instrução Normativa a respeito da 
matéria serão objeto de nova Instrução Normativa. Para tanto em quanto não houver, 
serão resolvidas diretamente pelo chefe do Poder correspondente e a Controladoria 
Interna do Município. 
 
7.4 - Os casos não previstos nesta instrução deverão ser dirimidos pelo setor de 
transporte da Secretaria de Educação. 
 
7.5 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

7.6 – Anexo a Instrução Normativa; 
a) Diário de Bordo Merende Escolar. 

   

Gilson Parron 
Controlador Interno 

 
 

Dorival Lorca 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

Diário de Bordo – Transporte Escolar 
 
 
 DATA:______/_______/________ 
ESCOLA:____________________________________________________________ 
GESTOR(A):_________________________________________________________ 
E-MAIL:_____________________________________________________________ 
CONTROLADOR DO TRANSPORTES:____________________________________ 
MOTORISTA: ________________________________________________________ 
TIPO DE VEÍCULO: ___________________________________________________ 
PLACA: _____________________________________________________________ 
ITINERÁRIO: _________________________________________________________ 
QUANTIDADE DE ALUNOS: _____________________________________________ 
 

LEVANTAMENTO MENSAL 
   
1- Horário de chegada do veículo na escola: 
   (   ) No horário   (   ) Antes do horário   (   ) Após o horário 
Justifique: __________________________________________________________ 
 
2- Horário de saída do veículo na escola: 
  (   ) No horário   (   ) As vezes atrasados   (   ) Sempre atrasado  

 Justifique: ___________________________________________________________ 
 

3-Tratamento do motorista com os alunos: 
  (   ) Ótimo          (   ) Bom                  (   ) Regular 

Justifique: ___________________________________________________________ 
 
4- Tratamento do aluno com motoristas e colegas: 
  (   ) Ótimo          (   ) Bom                  (   ) Regular 

Justifique: ___________________________________________________________ 
 

5- Tipo de passageiros atendidos: 
 (   ) Só estudantes     (   ) Estudantes e professores            (   ) estudantes, professores 
e passageiros comuns 

Justifique: ___________________________________________________________ 
 

 6- Conservação do veículo: 
(   ) Ótimo        (   ) Bom    (   ) Regular 
Justifique: ___________________________________________________________ 
 
 7- Limpeza do veículo: 
(   ) Ótimo        (   ) Bom     (   ) Regular 
Justifique: ___________________________________________________________ 
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 8- O motorista utiliza camisa e crachá: 
 (   ) Sempre    (   ) Dias alternados (    ) não usa 
Justifique: ___________________________________________________________ 
 
 9- O transporte escolar cumpriu os dias letivos do mês em curso:  
    (   ) Sim       (   ) Não 
Justifique: ___________________________________________________________ 
 
Sugestões/ Reclamações 
 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 


