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RESOLUÇÃO SEMED N.º 28, DE 10 DE JANEIRO DE 2020. 

 

 

Regulamenta o Transporte Público Esco-

lar da Rede Pública de Ensino de São 

Pedro da Aldeia e dá outras providên-

cias. 

 

 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, no uso de suas 

atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 assegura ao aluno da escola pú-

blica o direito ao transporte escolar, como forma de facilitar seu acesso à educação; 

 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em seu art. 11, inciso VI, determina que incumbe ao município assu-

mir o transporte dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o Transporte Público Escolar no muni-

cípio, de sorte a garantir o seu adequado ordenamento e assegurar aos alunos usuários do transporte 

escolar a devida segurança; 

 

RESOLVE consolidar o serviço de Transporte Público Escolar no Município de São Pedro 

da Aldeia e que fica regido pelas seguintes disposições: 

 

Art. 1º Fica regulamentado o Transporte Público Escolar no Município de São Pedro da 

Aldeia com o objetivo de garantir transporte de qualidade e segurança aos alunos, assegurando a 

todos os mesmos direitos, estabelecendo critérios de utilização e proporcionando maior comodidade 

para os pais e alunos, na medida que estabelece direitos e deveres dos usuários e dos transportado-

res. 
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Art. 2º A gestão, a operacionalização e a fiscalização do Transporte público Escolar ficam 

a cargo da Secretaria Municipal de Educação que deverá definir: 

I. Os itinerários e os horários; 

II. Os pontos de embarque e desembarque; 

III. Os critérios de acompanhamento e fiscalização do programa e; 

IV. Os meios necessários para fiscalização dos contratos de terceirização, se ocorrer. 

 

Art. 3º O Transporte Escolar será prestado de forma gratuita aos alunos matriculados na 

educação básica obrigatória da Rede Pública de Ensino, que residam dentro dos limites de divisa do 

Município e se enquadrem nos requisitos desta Resolução. 

 

Art. 4º O transporte Escolar poderá ser realizado por: 

I. Frota do município; 

II. Contrato terceirizado; 

III. Transporte coletivo urbano. 

 

Art. 5º Os itinerários compreendem o trajeto do ponto de embarque até os estabelecimen-

tos de ensino, e destes, até os pontos de desembarque, ou seja, é o deslocamento de ida e volta, me-

diante organização da Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 1º Os itinerários e pontos de embarque e desembarque serão definidos conforme as ne-

cessidades e demandas, utilizando-se critérios de razoabilidade. 

 

§ 2º A distância entre o ponto de embarque e a residência do aluno poderá ser de até 1 km 

(um quilômetro), não havendo obrigação de pontos de embarque mais próximos. 

 

§ 3º A distância entre a residência do aluno e a escola deverá ser de 2 km (dois quilôme-

tros) ou mais, para que o mesmo tenha direito à rota escolar 

 

§ 4º Para os itinerários que possuírem alunos portadores de necessidades especiais, esta 

demanda deverá ser observada na definição da criação do itinerário. 

 

§ 5º É vedada a entrada de veículos do transporte escolar em propriedades particulares, ca-

bendo aos responsáveis pelo aluno conduzir o mesmo até o ponto de embarque e desembarque esta-
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belecido no itinerário, salvo em caso de alunos com necessidades especiais de locomoção, compro-

vada conforme legislação vigente. 

 

Art. 6º Ficará sob responsabilidade das Unidades Escolares realizar o cadastro no início de 

cada período letivo e a atualização no decorrer do ano e enviá-lo à Secretaria Municipal de Educa-

ção, juntamente com a relação contendo o nome dos alunos, contato telefônico do responsável, a 

série que cada um está matriculado, o endereço atualizado. 

 

§ 1º O cadastro deverá ser materializado através do preenchimento da ficha de intenção de 

utilização do transporte escolar, na unidade escolar onde o aluno está matriculado. 

 

§ 2º A Diretoria de Transportes irá analisar todas as solicitações de acordo com as regras 

desta Resolução, devendo deferir ou indeferir os mesmos de maneira fundamentada. 

 

§ 3º Em caso de indeferimento, os pais ou responsáveis legais poderão solicitar nova análi-

se à Diretoria de Transportes, apresentando novos fatos ou justificativas que motivem a reversão do 

indeferimento. 

 

§ 4º Os alunos só poderão ingressar no transporte público escolar mediante a apresentação 

da carteira de identificação que será confeccionada e cedida pela Secretaria Municipal de Educação 

de São Pedro da Aldeia. 

 

Art. 7º A Secretaria Municipal de Educação irá elaborar antes do no início de cada ano le-

tivo o Calendário Escolar, que definirá os dias de efetiva realização do Transporte Escolar. 

 

§ 1º A Diretoria do Transporte estipulará, no início do ano letivo, a quantidade máxima de 

passeios extras curriculares que cada escola poderá efetuar, utilizando os ônibus e vans escolares, 

para que todas as escolas possuam os mesmos direitos de serviço com qualidade do mesmo. 

 

§ 2º Todas as solicitações de transporte para passeio deverão ser realizadas através de me-

morando interno à Diretoria de Transportes, não sendo aceitas solicitações verbais em hipótese al-

guma. Os memorandos deverão ser respondidos em até 5 (cinco) dias úteis após o protocolo. 
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Art. 8º Serão autorizados, para transporte coletivo escolar, veículos automotores destina-

dos ao transporte de passageiros, como ônibus, micro-ônibus, vans e kombis, adaptados para tal 

finalidade, desde que sejam licenciados pelo órgão competente e que respeitem a idade de fabrica-

ção máxima de até 10 (dez) anos. 

 

§ 1º Não será permitido o tráfego do ônibus escolar com lotação superior ao estabelecido 

pelo fabricante. Todos os alunos deverão ser transportados sentados e com cinto de segurança. 

 
§ 2º Os motoristas deverão ser habilitados na Categoria D, aprovados no curso de forma-

ção de condutores de transporte escolar, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima e 

não ser reincidente em infrações médias durante os 12 (doze) últimos meses. 

 

Art. 9º Independentemente do ano de fabricação, o Município deverá recusar qualquer veí-

culo disponibilizado para o transporte, se constatado, mediante vistoria, que comprometa a seguran-

ça, o conforto ou a confiabilidade da prestação adequada dos serviços, bem como por inobservância 

das especificações técnicas exigidas pela legislação aplicável ou pelo Município. 

 

Art. 10 O serviço de transporte escolar deve ser adequado, atendendo plenamente aos usu-

ários, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras exigências e normas pertinentes.  

 

§ 1º Entende-se por serviço adequado aquele que satisfaz as condições de continuidade, re-

gularidade, atualidade, segurança, higiene, cortesia, eficiência e informação na sua prestação, sen-

do:  

I. Continuidade: a prestação dos serviços com a observância rigorosa do calendário letivo, 

das datas, dos turnos e dos trajetos dispostos para o transporte escolar, sem interrupção ou suspen-

são; 

II. Regularidade: a observância dos horários dispostos para cada trajeto do transporte esco-

lar; 

III. Atualidade: modernidade das técnicas, dos veículos, dos equipamentos e das instala-

ções, conforme os padrões mínimos exigidos em edital, em leis e a sua conservação; 

IV. Segurança: a prestação do serviço com a adoção de todas as medidas preventivas para 

o adequado funcionamento dos veículos, com manutenção e equipamentos de segurança adequados, 

a condução dos veículos com a observância das normas de trânsito, com toda a prudência e perícia 



5 de 7 
 
 
 

requeridas para as condições peculiares dos trajetos e dos usuários transportados e a orientação e 

acompanhamento dos usuários no embarque, na viagem e no desembarque; 

V. Higiene: a limpeza permanente dos veículos, o asseio e a postura pessoal dos conduto-

res e acompanhantes, bem como a manutenção dos equipamentos em condições de higiene; 

VI. Cortesia: o atendimento e acompanhamento dos usuários e demais agentes públicos 

envolvidos com o transporte escolar de forma atenciosa, solícita, educada e prestativa, com especial 

atenção aos aspectos de segurança; 

VII. Eficiência: o atendimento de todas as obrigações dispostas em editais, em contratos, 

nos regulamentos e nas demais normas jurídicas aplicáveis, assim como as ordens dos agentes pú-

blicos responsáveis, com observância dos prazos, dos quantitativos e dos qualitativos exigidos, 

identificando a empresa que representa e o seu condutor;  

VIII. Informação: comunicação e informação de forma imediata à direção da escola e a 

órgão competente de qualquer anormalidade ocorrida. O motorista e/ou monitor só deverá repassar 

aos responsáveis informações cedidas pela escola, por escrito, não devendo transmitir orientações 

verbais. 

 

§ 2º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 

emergência ou após prévio aviso, quando: 

I. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança dos veículos, sendo que o veículo 

deverá ser substituído por outro que preencha todos os requisitos legais para o uso no Transporte 

escolar. 

II. Por outras razões de relevante interesse público, motivadamente justificadas à Adminis-

tração. 

 

§ 3º Haverá fiscalização constante das rotas e a avaliação das condições das ruas e estrada 

em dias de chuva, suspendendo ou não o itinerário, até que seja seguro o transporte dos alunos, de-

pendendo da avaliação do servidor indicado pela Diretoria de Transportes. 

 

Art. 11 São obrigações dos usuários e de seus responsáveis legais, sem prejuízo de outras 

exigências expressas em outros regulamentos e legislações superiores:  

I. Contribuir para a conservação dos bens públicos ou privados utilizados na prestação dos 

serviços; 

II. Cooperar com a limpeza dos veículos; 
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III. Comparecer aos locais e horários indicados pelo Município, para o embarque e desem-

barque; 

IV. Cooperar com a fiscalização do Município; 

V. Ressarcir os danos causados aos veículos; 

VI. Acatar todas as orientações emanadas da fiscalização, dos condutores, dos monitores 

designados pelo Município e dos demais agentes públicos responsáveis. 

 

§ 1º Os pais ou responsáveis devem acompanhar os estudantes até o local de embarque e 

aguardar no local do desembarque do transporte escolar, nos devidos horários, sob pena de respon-

sabilização legal. 

 

§ 2º Na ausência dos pais ou responsáveis para receber o aluno no desembarque e se fa-

zendo necessidade deste, o monitor, após comunicar à Diretoria de Transporte, retornará para a uni-

dade escolar com o mesmo. Caso a escola esteja fechada, o monitor deverá ser orientado, pelo Su-

pervisor da Rota ou pela Diretoria, como proceder. Quando não for possível o contato com os mes-

mos, o motorista deverá retornar para a Secretaria de Educação com o aluno. 

 

§ 3ºOs atos dos usuários que importarem no descumprimento de suas obrigações serão 

comunicados aos pais ou responsáveis para as devidas providências. 

 

§ 4º O monitor, no ato de indisciplina do aluno no transporte escolar, ficará responsável 

por relatar imediatamente ao Supervisor de Rota e posteriormente formalizar, por escrito, o ocorri-

do. Não cabe a este e nem ao motorista impor qualquer punição imediata ao aluno. 

 

§ 5º Quando a natureza dos atos impuser, além da comunicação aos pais ou responsáveis, a 

administração dará ciência dos fatos ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis. 

 

§ 6º Quando os atos importarem em prejuízos ao patrimônio público ou privado, a Admi-

nistração e/ou a empresa contratada notificará os pais ou responsáveis sobre o ocorrido e procederá 

à cobrança administrativa ou judicial do montante devido, assegurado, no caso de bem público, o 

contraditório e a ampla defesa em processo administrativo, conduzido pela Secretaria Municipal de 

Educação. 
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§ 7º O tempo máximo de permanência do aluno no ônibus escolar não poderá exceder de 

60 (sessenta) minutos, salvo se houver algum incidente. 

 

§ 8º Nenhum indivíduo poderá ingressar no transporte escolar sem prévio cadastro, sendo 

proibido qualquer tipo de “carona”. Casos excepcionais dependerão de prévia autorização da Dire-

toria de Transportes. 

 

Art. 12 São direitos dos usuários, sem prejuízo de outras exigências expressas em outros 

regulamentos e legislações superiores: 

I. receber serviço adequado; 

II. receber do Município e dos prestadores contratados informações para a defesa de inte-

resses individuais ou coletivos; 

III. obter informações e documentos sobre os veículos, condutores e acompanhantes e; 

IV. acompanhar a adequação às normas legais e regulamentares exigidas para o transporte 

escolar, bem como sobre os trajetos, horários e outras exigências a serem garantidas aos usuários.  

 

Parágrafo único. Para o exercício do direito dos usuários contidos nos incisos II, III e IV 

do art. 13, os pais dos alunos ou responsáveis legais devem protocolar notícia de atos ilícitos ou 

irregularidades de que tenham conhecimento, decorrente dos serviços prestados, junto à Secretaria 

Municipal de Educação, mediante identificação constando o nome, número de cadastro de pessoa 

física ou documento equivalente e endereço residencial; 

 

Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-

ções em contrário. 

 

 

São Pedro da Aldeia, 10 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Alessandro da Veiga Teixeira Knauft 

Secretário Municipal de Educação 

 


