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DECRETO Nº. 1220, DE 21 DE MAIO DE 2009. 

 

 

CRIA A SEÇÃO DE CONTROLE DO TRANSPORTE ESCOLAR 

COMO SUBUNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA, FIXA-LHE AS COMPETÊNCIAS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande (MG), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município, Art. 77, II, XII, e XIII, e 78,  com fulcro no Art. 12 e parágrafo único da Lei 

Municipal nº 002, de 20.01.1997; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de descentralizar as atividades e normatizar ações específicas a cargo 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer atribuições e competência especifica para o controle do 

transporte escolar próprio e contratado pela municipalidade; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica criada a Seção de Controle do Transporte Escolar, como subunidade da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultural, Desporto e Lazer, com as atribuições e competências discriminadas 

neste decreto. 

 

Art. 2º - Entende-se por Controle do Transporte Escolar, o conjunto das ações desempenhadas 

diariamente para assegurar a perfeita regularidade e funcionamento dos serviços de transporte de 

estudantes praticados diretamente ou contratados pela Administração para os alunos de sua rede e da rede 

estadual, abrangendo: 

 

I. A supervisão das linhas de transporte escolar, criação ou supressão de linhas, medição de 

trechos e quilometragens diárias a percorrer, bem como alteração de roteiros e percursos,  

inclusão e exclusão de alunos a serem transportados;  

II. A medição mensal dos serviços executados, a liquidação das despesas faturadas, para fins de 

pagamento por parte da Tesouraria. 

III. A informação da eventual retenção  de multas e penalidades aplicadas pela execução irregular 

ou inexecução parcial dos serviços, nos termos contratuais; 

IV. A informação anual dos serviços executados para fins de instrução das prestações de contas 

aos órgãos repassadores de recursos de manutenção dos serviços; 

V. A fiscalização direta dos serviços, em campo, através da aferição diária da situação mecânica, 

da suspensão, da funilaria, dos pneus e sobressalentes, e da ferramentaria embarcada em cada 

veículo integrante do Programa Municipal de Transporte Escolar. 

VI. A verificação da situação da limpeza interna e externa, da lubrificação de partes mecânicas e 

reposição de material lubrificante em motores e de água em radiadores. 

VII. A verificação do material rodante, podendo exigir a troca, a substituição e a reposição de pneus 

considerados inservíveis. 

VIII.  O monitoramento e controle diário de odômetros, incluindo a anotação da quilometragem 

rodada.  

IX. A verificação das seguintes exigências do CNT:  
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a) se o veículo está devidamente licenciado e vistoriado, e se porta o certificado no interior 

do veículo; 

b) Se o veículo possui Seguro Obrigatório Categoria “3”; 

c) Se o veículo está equipado com tacógrafo e se o disco pode ser apresentado no momento 

da fiscalização para vistoria; 

d) Se o veículo possui faixas externas adesivadas ou pintadas na cor amarela, em toda a sua 

extensão lateral e traseira, com 40 cm de largura, contendo o descritivo “ESCOLAR” em cor 

preta; 

e) Se o ano de fabricação do veículo é de no máximo 12(doze) anos, e, se acima disso, 

possua laudo favorável do INMETRO; 

f) Se o veículo possui extintor de incêndio com o mínimo de 2 kg; 

g) Se os bancos possuem cintos de segurança afixados segundo a legislação pertinente; 

h) se o condutor é maior de 21 anos e possui a habilitação exigida pelas autoridades de 

trânsito; (categoria D) 

i) Se o condutor porta consigo a C.N.H na categoria apropriada, e se possui comprovante de 

habilitação para o transporte escolar; 

j) Se o condutor fez ou não uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes; 

k) Se o condutor trata bem as crianças e alunos; 

l) Se o veículo não transporta outros passageiros no horário do transporte escolar; 

m) Se o veículo não transporte passageiros acima de sua capacidade; 

 

Art. 3º - Qualquer liberação dos veículos para a execução de serviços de transporte escolar 

dependerá da decisão formal e favorável do Encarregado do Setor. 

 

Art. 4º - As ações de manutenção da boa qualidade dos ônibus e vans serão efetuadas 

permanentemente, constituindo atividade rotineira do proprietário contratado, e, em caso de 

descumprimento, poderão ser determinadas a qualquer momento pelo Encarregado do Setor para serem 

executadas imediatamente. 

 

Art. 5º - São competentes para executar as ações de fiscalização dos serviços da subunidade ora 

criada o encarregado do setor ou pessoa por ele formalmente credenciada que, em suas atividades, dentre 

outras, terão as atribuições e gozarão das seguintes prerrogativas: 

 

I – livre acesso nos veículos onde se transporte estudantes para a rede escolar da Prefeitura ou 

outras unidades escolares situadas no município Cabeceira Grande; 

 

II – Examinar a habilitação dos motoristas responsáveis pelos veículos bem como aferir seu 

estado de sobriedade, podendo interditá-lo por motivo de segurança e exigir sua substituição 

imediata, lavrando-se o termo apropriado e o laudo de ocorrência quando necessário.  

 

III – Proceder, quando requisitado, a inspeções técnicas em veículos próprios ou terceirizados, 

bem como vistorias para apuração das condições de segurança e de qualidade do veículo de 

transporte coletivo, lavrando-se os respectivos termos e laudos necessários; 

 

IV – Verificar o atendimento das condições dos equipamentos obrigatórios de segurança, e 

proteção do veículo, segundo as normas legais e as especificações do fabricante; 

 

V – Interditar o uso dos veículos julgados inoperantes seja por inobservância ou desobediência às 

normas regulamentadoras ou por força de evento natural que impeça o exercício de sua função, 

recolhendo chaves ou efetuando trava para imobilização quando necessário, lavrando o 

respectivo termo justificativo. 
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VI – Lavrar autos de infração, em caso de violação da interdição ou dano provocado no 

patrimônio público, para início do processo administrativo, previsto nos regulamentos internos. 

 

VII – Isolar fisicamente e manter o isolamento do local onde ocorra acidente envolvendo veículos 

do transporte escolar, responsabilizando-se pela incolumilidade do local até a chegada das 

autoridades policiais. 

 

VIII – Convocar e comunicar à autoridade policial as ocorrências de acidente envolvendo 

veículos do transporte escolar, bem como requisitar imediatamente a perícia técnica para 

ocorrências que resultem em perda de vidas de alunos ou terceiros. 

 

Parágrafo Único: Entende-se por agente a serviço de fiscalização do Controle do Transporte 

Escolar, os seguintes servidores lotados na subunidade: Encarregado do Setor, Diretores e Vice-Diretores 

de escola, e qualquer outro servidor público com exercício na subunidade, devidamente designado para 

funções correlatas. 

 

Art. 6º - Fica criada a Função Gratificada de Encarregado do Setor de Controle do Transporte 

Escolar, nos termos do parágrafo único do Art. 12 da Lei Municipal nº 002, de 20.01.1997. 

 

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande (MG), 21 de Maio de 2009. 

 

 

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal 

 

 


