DECRETO nº 146/2018
“DISPÕE INSTRUÇÕES NORMATIVAS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO”
AUGUSTO DONIZETTI FAJAN, Prefeito do Município de Nova Aliança,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
DECRETA:
ARTIGO 1º Fica o Secretário de Educação Municipal do município de Nova Aliança, no uso das
atribuições que lhe são conferidas, a orientação dos servidores públicos envolvidos no processo de
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO que devem seguir as NORMAS relacionadas abaixo para que
rigorosamente sejam cumpridas:
§ 1 - À partir do momento que o veiculo sai do pátio passa a ser de responsabilidade

do

Condutor;
§ 2 - Os veículos do transporte Escolar só podem ser utilizados em dias úteis e previstos no calendário
escolar da Secretaria Municipal de Educação salvo exceções autorizadas pela chefia imediata;
§ 3 - Garantir que os veículos do transporte escolar sejam utilizados, exclusivamente, no interesse
do Serviço Público, fiscalizando o fiel cumprimento das autorizações, sendo expressamente
proibido o uso dos mesmos para fins particulares.
§ 4 - Os veículos do transporte escolar deverão seguir impreterivelmente as rotas cadastradas na
Secretaria Escolar Digital da SEESP, salvo autorização por escrito pela chefia imediata;
§ 5 - Supervisionar, inspecionar o controle de manutenção dos veículos, incluindo peças, óleos,
consumo de combustíveis, e demais itens a fim de zelar pela boa manutenção dos veículos, bem
como preservar o erário público;
§ 6 - Estar atento às

manutenções dos

veículos

do transporte escolar -

preventiva,

obrigatória e emergencial;

§ 7 - Estar atento e preencher corretamente o DIÁRIO DE BORDO DO TRANSPORTE ESCOLAR
GRATUITO todos os dias que o veículo for utilizado. (anexo I).
§ 8 - Estar atento ao correto preenchimento mensal da VISTORIA INTERNA, juntamente com a
chefia responsável. (anexo II).
§ 9 - Manter os veículos sempre limpos e em condições de uso.

§ 10 - Efetuar periodicamente manutenção dos veículos verificando as condições quanto a lataria,
vidros, escapamentos, pneus, comunicando a chefia responsável, para que este solicite os reparos
que se fizerem necessários.
§ 11 - Verificar níveis de água, óleo e pressão de pneus diariamente.
§ 12 - É proibido a pernoite de veículos do transporte escolar em residência de servidor.
§ 13 - Comunicar ao chefe imediato sobre pontuação e vencimento da CNH;
§ 14 - Respeitar as Leis de Trânsito conforme Código de Trânsito Brasileiro (CTB);
§15 - É expressamente proibido dar carona nos veículos do transporte escolar.
§ 16 -É obrigatório o uso de cinto de segurança para o condutor e passageiros;
§ 17 - Garantir que todos os passageiros permaneçam sentados e usando
adequadamente o cinto de segurança durante todo o percurso.
§ 18 - Responsabilizar-se pelo pagamento das multas de trânsito a que der causa.
§ 19 -Comunicar ao Chefe imediato, no caso da falta de acessórios e ferramentas obrigatórias,
como macaco, chave de rodas, extintor de incêndio e triângulo,

bem como qualquer

equipamento ou peça danificada que possa ser objeto de multa de transito;
§ 20 - Não fumar e não permitir que outros fumem no interior do veículo;
§ 21 - Não permitir entrada e consumo de bebidas alcoólicas dentro dos veículos do transporte escolar.
Em casos de menores de idade portando ou consumindo bebidas alcoólicas, informar imediatamente a
Secretaria Municipal de Educação e Conselho Tutelar do município"
§ 22 - Tratar os colegas e usuários dos veículos do transporte escolar sempre com
respeito, civilidade, e cordialidade;
§ 23 - Nunca exceder o número máximo de passageiros permitido para o veículo;
§ 24 - Não falar ao telefone celular quando este estiver em movimento;
§ 25 - É expressamente proibido ao condutor, transferir a outro o cumprimento de obrigações
que lhe caiba, sem prévia autorização do Chefe do Setor;
§ 26 - É obrigatório estar trajado adequadamente quando em serviço;
§ 27 - Estar devidamente habilitado e com documentação em dia para exercer suas funções;

§ 28 - Quando solicitar ao Chefe do Departamento, férias e falta abonada, aguardar seu
deferimento;
§ 29 - Encaminhar, imediatamente, ao Chefe imediato, os atestados médicos;
§ 30 - Fazer cursos de aperfeiçoamento e atualização;
§ 31 - Zelar pelos veículos do transporte escolar, cuidando do mesmo como se fosse de
sua propriedade e se responsabilizando por danos ocorridos por mau uso, imprudência ou
desleixo;
§ 31 - Nos veículos do transporte escolar, manter a velocidade máxima de 70 km/h em rodovias e
de 30 km/h em estrada de terra e área urbana;
§ 32 - Responsabilizar-se pelas chaves, documentos e acessórios dos veículos do transporte
escolar, quando em seu poder;
§ 33 - Manter o veiculo do transporte escolar em local seguro e apropriado quando estacionado;
§ 34 - Em caso de acidente, registrar a ocorrência na delegacia policial competente, solicitando
exame pericial, e levar, imediatamente, o fato ao conhecimento do Chefe do Departamento de
Transportes;
§35 - É expressamente proibido, cobrar de particulares, por serviços prestados em horário de
trabalho, bem como com os veículos do setor público;
ARTIGO 2º - O controle para fiscalização deve ser feito conforme os anexos I e II.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 17 de Setembro de 2018.

AUGUSTO DONIZETTI FAJAN
Prefeito Municipal
Registrado e em seguida publicado por afixação em lugar de costume.
Aline Lellis Devechi Menis
Escriturária Exp.Administrtivo

Anexos:
ANEXO I
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO
DIÁRIO DE BORDO
Veículo

Nº Passageiros

Placa

Cor

Ano
Data:

/

/ 2018

Motorista
Rota 1

Monitor:

sim
não

Ida e volta
Rota 2

Monitor:

sim
não

Ida e volta
Rota 3

Monitor:

sim
não

Ida e volta
KM saída

KM chegada

Hora

Hora

KM saída

KM chegada

Hora

Hora

Km saída

KM chegada

Hora

Hora

Abastecimento KM
Item vistoriado

Litros
Ótimo

Regular

Ruim

Item vistoriado

Líquido de arrefecimento

Calibragem dos pneus

Óleo de motor

Sistema elétrico

Sistema de freios

Sistema hidráulico

Ótimo

Assinatura do motorista - ______________________________________

Regular

Ruim

Ocorrências

ANEXO II
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO
VISTORIA INTERNA
Veículo

Nº Passageiros

Placa

Cor

Ano

Data da vistoria interna:
Item vistoriado

Ótimo

Regular

Ruim

Item vistoriado

Adesivo com nº passageiros

Luz de ré

Bancos

Luz da placa traseira

Buzina

Câmera de Ré

Carroceria

Macaco

Cintos de segurança

Para-choque dianteiro

Chave de roda

Para-choque traseiro

Condutores

Pisca alerta

Documentação do veículo

Placa

Encosto de cabeça

Pneus dianteiros

Estepe

Pneus traseiros

Extintor de incêndio

Quebra-sol

Faixa como dístico escolar

Registro CRLV escolar

Faixa refletiva

Retrovisores

Faróis

Rodas

Faroletes

Setas dianteiras

Lanternas

Setas traseiras

Lanterna de teto branca traseira

Velocímetro

Limpador para-brisa

Vidros

Luz de freio

Tacógrafo

Documentos do veículo

Triangulo

Nome do motorista

Assinatura

Nome responsável setor

Ótimo

Regular

Assinatura

Ruim

Observações

