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1) DOS OBJETIVOS: 
1.1) Normatizar e disciplinar o serviço de Transporte Escolar no Município. 
1.2) Garantir a segurança dos alunos transportados pelos micro-ônibus, ônibus e outros 
veículos escolares do Município (veículos próprios e/ou terceirizados). 
1.3) Racionalizar o sistema de utilização a fim de otimizar os gastos com este serviço. 
1.4) Permitir a utilização dos serviços de Transporte Escolar através do transporte de alunos 
até as escolas municipais e estaduais. 
 
2) DOS PROCEDIMENTOS: 
2.1) Da Solicitação do Transporte Escolar: 
2.1.1) As unidades escolares públicas deverão remeter cópia à Secretaria Municipal de 
Educação da ficha de matrícula dos alunos que apontarem a necessidade de transporte 
escolar.  
2.1.2) Os alunos que necessitam de transporte público devem entrar em contato com a Divisão 
de Transporte Escolar localizado na Avenida Pará, nº 219, Bairro Cidade Nova ou através dos 
telefones (65) 3548-2535 ou 3548-2344; 
2.1.3) A Divisão de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação deverá informar 
as escolas sobre a linha do Transporte Escolar, com horário, percurso, local para embarque e 
desembarque, entre outras informações pertinentes. 
2.2) Do Transporte dos Alunos: 
2.2.1) Todo o aluno deverá ser transportado até a escola que estiver matriculado. 
2.2.2) Todo o aluno que utilizar o Transporte Escolar somente poderá embarcar e desembarcar 
no local previamente determinado. 
2.2.3) O ponto de embarque dos alunos não poderá ser fora das estradas públicas, a não ser 
que seja alterada a rota por motivos de encurtar a distância (casos raros). 
2.2.3.1) No caso do aluno necessite embarcar ou desembarcar em local diferente, este fato 
deverá ser comunicado ao motorista de forma verbal (ou por escrito) pelos pais e/ou 
responsável de forma antecipada. 
2.3) Da Segurança no Transporte Escolar: 
2.3.1) Todos os veículos utilizados no Transporte Escolar deverão passar por revisão diária das 
condições para trafegabilidade. 
2.3.2) Todos os alunos deverão ser transportados sentados com toda a segurança. 
2.3.3) O motorista, se não houver monitor, deverá exigir que os alunos permaneçam sentados 
durante todo o transporte. 
2.4) Dos Veículos do Transporte Escolar: 
2.4.1) Todos os veículos do Transporte Escolar deverão ser identificados com faixa lateral de 
cor amarela e escrito sobre a faixa “Transporte Escolar” de cor preta. 
2.4.2) Os veículos do Transporte Escolar deverão ser utilizados exclusivamente para este 
serviço. 
2.5) Dos Registros do Transporte Escolar: 
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2.5.1) Todo o veículo do Transporte Escolar deverá circular com a Lista dos alunos 
transportados na respectiva linha. 
2.5.2) A Secretaria Municipal de Educação deverá manter registros atualizados de cada linha 
do Transporte Escolar, com nome do aluno, quilometragem percorrida, escola atendida, entre 
outras informações pertinentes. 
2.5.3) Os registros deverão servir de base para a Prestação de Contas para o Estado e para a 
União. 
 
3) DAS EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DO TRANSPORTE ESCOLAR: 
3.1) A Secretaria Municipal de Educação deve solicitar ao Departamento Estadual de trânsito 
de Mato Grosso (DETRAN-MT) a autorização prevista no art. 136 do CTB. Caso o DETRAN-
MT ainda não tenha regulamentado a forma de se obter/conceder esta autorização, o Município 
deve protocolizar ofício dessa solicitação e arquivar a eventual resposta negativa. 
3.2) A Secretaria Municipal de Educação deve exigir antes do início da atividade e a cada 05 
(cinco) anos, contados da posse ou da contratação, se o motorista de condução escolar, 
servidor efetivo, temporário ou terceirizado, cumpre o disposto no art. 329 do CTB. Para 
comprovar o cumprimento dessa exigência, o motorista deve apresentar certidão negativa de 
antecedentes criminais obtidos junto à Justiça Estadual e Justiça Federal. 
3.3) A Secretaria Municipal de Educação deve acompanhar as recomendações da Comissão 
de Transporte Escolar – CTE, conforme previsto na Lei Estadual n.º 8.469/2006. 
3.4) Nas rotas em que há grande número de alunos na faixa etária de 6 a 9 anos haverá um 
monitor para acompanhar o percurso. 
3.5) Em caso de transporte de alunos com necessidades especiais de locomoção (com o 
devido laudo médico) os pais e/ou responsáveis deverão solicitar a Divisão de Transporte 
Escolar da Secretaria Municipal de Educação a disponibilidade de um monitor para 
acompanhar o estudante.  
 
4) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
4.1) Diariamente, o motorista do micro-ônibus e/ou ônibus deverá checar o bom funcionamento 
do veículo e registrar no diário de bordo. 
4.2) Os micro-ônibus e ônibus deverão ser conduzidos com prudência, respeitando na íntegra 
todas a leis de trânsito. 
4.3) Eventuais infrações cometidas pelos motoristas serão apuradas na forma da Lei, em 
especial ao disposto no Regime Disciplinar dos Servidores Públicos estatuído pela Lei 
Complementar Municipal nº 42/2006 e, os terceirizados, na forma do contrato de licitação 
conforme previsto na legislação. 
4.4) Em caso de acidente ou quebra do veículo, impedindo a continuidade do percurso, o 
motorista deverá solicitar o auxílio de outro veículo. 
4.5) É proibido conduzir pessoas estranhas aos quadros de Servidores da Prefeitura Lucas do 
Rio Verde (“caronas”), salvo com autorização formal do Supervisor de Transportes, diretamente 
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do Executivo Municipal ou quando de interesse da Escola para que os pais possam 
acompanhar a vida escolar dos filhos e/ou para acompanhamento de alunos com necessidades 
especiais. 
4.6) Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa as mesmas 
deverão ser solucionadas junto Secretaria Municipal de Educação e/ou Controladoria Interna. 
 


