PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

DECRETo Ns 04, de 10 de Janeiro de 2017.

Disp66 sobre ,,Aprovageo

o

Regulamonto do

Transporte Escolar do Municipio de Vortontes.pE,, e
da outras provid0ncias.

0

Senhor Romero Leal Ferreira, prefeilo Constitucional do l,iunicipio
de Vertenles-PE, localizado no Estado de pernambuco, no uso de suas aldbuigoes
legais,
confefidas pelo inciso lV do art. 60 da Lei Organica Municipal, de 05
de abnl de 1990,
CONSIDERANDO:

I

- 0 disposto

no art. 139, da Lei n.o 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituio
Codigo de

Transilo Brasileiroj

ll- A necessidade de disciplinar o funcionamenlo do Transporle Esmlar, a tim
de manter

a

ordem, estabelecendo regras com direilos e deveres aos usuarios e seryidores
no ambilo do
servigo prlblico municipali
DECRETA:

Art. 1.' Fica aprovado o Regulamento do Transporte Escolar do l\lunicipio de Vertentes-pE,
parte inlegranle deste Decreto, que dispoe sobre o transporte
escolar prestado diretamente ou
contratado pelo Municipio.

Paregrafo 0nico:

A disciplina do

transporte esmlar operado sob

o

regime pr6prio ou de

fretamento sere objeto de regulamento especifi@, aplicando-se, no que muber,
as disposiFes
constanles neste Decreto.
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Art 2° Compele a Secretana Mun cipal de EducaOめ

,cutura e EspOnes Ou Outr0 6rgao locni∞

que vier a subslitui-la, por delegagao do Chefe do poder
Executivo Municipal, a edigao dos atos
e disposigOes mmplementares necessarios e aplicagao desle Regulamenlo.
Art.

3.' Este oecreto entra em vigor na data

de sua publicageo.

Art. 40. Revoga-se, por este decrelo, disposi@s em mnlrario.
REGISTRE.SE, PUBLIQUE.SE, CUMPRA.SE.

Prelei10.aoご

「o de 2017

-Prefeito Constituclonal-

CEP

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes _ pE
55.770-000 - Fone 81. 3734.1156 - CNpl 10.295.887/0001-60
PAgina 2 de

t2

VTRIINTISNIOPOOEPAMR

REGULAMENT0 00 TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIP10 DE VERTENTES・ PE
CAP|TULO

I

DAS DtSP0Stg0ES PRELTMTNARES

Art. 1.' As disposi@s constantes deste Regulamento devem ser observadas na prestagao do
servigo de transporte escolar realizado pelo i,4unicipio, com veiculos e servidores proprios e
pelos prestadores de servigos contratados.
S 1.0 O mnteUdo deste Regulamento deve ser dado mnhecimenlo do teor desle Regulamenlo a
todos os servidores envolvidos com a execucao ou controle do lransporte escolar.

Art,2." A Secretaria Municipalde Educagao, Cultura e Esportes tlca responsavel pela execugao
do transporte esmlar, devendo, para lanto, mordenar os lrabalhos a serem realizados pelos
diferentes servidores envolvidos na execugeo ou fiscalizagao dos servigos, independentemente
de lobqeo dos mesmos.

Arl. 3.' lgualmente, compete a Secretaia Municipal de Educagao, Cultura e Esportes propor a
alualizageo ou alterageo do contetdo deste Regulamenlo, em deconencia de legislageo ou atos
normativos a serem observados, ou mediante outras razOes de inleresse ptblico.
CAPITULO II
DA QUALTDADE 0OS SERV|9OS
Art. 4.0 O servigo de transporte escolar deve ser adequado, atendendo plenamente aos usu6rios,

nos termos deste regulamenlo e sem prejulzo de outras exigencias expressas nas nomas
pertinentes, especiflcadamente ao COdigo de Transito Brasileiro.

Art.5.'

Servigo adequado

e o que satisfaz as

condiqoes

de mntinuidade,

regularidade,

atualidade, seguranQa, higiene, corlesia e eliciencia na sua presbgeo.

S

1.' Para o fim do disposto neste a(igo, considera-se:
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datas, dos tumos

e dos trajelos dispostos para o

transporte esmlar, sem intenup9ao ou

suspensaoj

ll

-

regularidade: a observancia dos horarios disposlos para cada
trajsto do transpode escolar,

observandGse a tobrancia de 10(dez) minulos do finaldo horario lelivo,
excetuando_se dias de
avalia9ao que devere ser previamente comunicado ao mororisra
do dia acrescendo-se o meximo
de'10 (dez)minutos e blerancia;

lll

-

seguranga: a prestagao do servigo com a adogao de lodas
as medidas prevenlivas para o

adequado funcionamento dos velculos, @m manutengao

e

de

equipamentos

seguranga

adequados, a condugro dos velculos com a observancia
das normas de transilo, com loda a

prudencia

e pericia

requeridas para as condig6es peculiares dos trajetos

e dos

usuArios

lransportados, a orientageo e acompanhamenlo dos usuerios
no embarque, na viagem

e

no

desembarque;

lv

-

higiene: a rimpeza permanenre dos veicuros e o asseio
dos condutores e acampanhanres,

bem mmo a manutengeo dos equipamentos em condig6es
de higjenizageo;

V

-

cortesia:

o

envolvidos com

atendimento

e

acompanhamento dos usuerios

e demais agentes publacos

o lransporte esmlar de foma atenciosa, solicita, educada e prestativa,
mm

especial atengao aos aspeclos de seguranga;

Vl

-

eficiCncia: o atendimento de todas as obriga9oes dispostas
em editais, em contratos, nos

Iegulamenlos

e nas demais

normas juridicas apliceveis, assim como as ordens
dos agenles

p0blicos responseveis, com obseryancia
das regras.

S 2." Neo se caracleriza mmo descontinuidade do servigo a sua inlenupgao em situaEao
de
emergencia ou apos pr6vio aviso, quando:
I

- motivada por razoes de ordem tecnica ou de
seguranqa dos veiculos; e,

ll -

por outras razoes de relevante inleresse pliblico, molivadamenle

justificadas

AdmjnislragAo.
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Art.

6.'

PODT PARAR

D|RE|TOS E oBR|GA9oES DOS USUARTOS

Sao direitos dos usuarios, sem prejuizo de oulras exigencias expressas
em lei, nos

regulamenlos ou decorrentes de legislaCeo superior:
I - receber servi@ adequado;

ll - receber do lrlunicipio e dos prestadores contElados informagoes para
a defesa de interesses
individuais e ou coletivos;

lll

-

prolocolar, por escrilo

ou

comunicagao

vedal reduzida a lermo, as

autoridades

competentes, os alos ilicitos ou inegularidades de que tenham conhecimento,
deconentes do
servigo prestado pelo Municlpio ou por terceiros contraladosi

-

lV

obler infonnagoes sobre os lrajetos, horarios e outras exigencias
a serem garantidas aos

usuarios.
V - oferecer sugestoes de melhoria dos servigos, mediante protocolo.

S 1.0 Para o exercicio do direito dos usuAios, os pais dos alunos ou respons6veis legais podem

representarjunlo ao Poder ptbrim Municrpar, medianle identilicagao
conslante de nome, numero
de cadastro de pessoa fisica ou documento
EUivalente e enderego residencial;

S 2.o As deniincias de llegalidades e outras infragoes dos condutores e demais envolvidos
no

lransporle esmlar, quando nao apresenladas por escrito e assinadas,
devem ser reduzidas a
lermo e assinadas pelos pais ou responsaveis.

Art.

7.' O

beneflcio do transporte escolar

6 garanlido aos usuarios de erea urbana e

rural,

residenles no municipio de Vertenles-pE.

S

1.0 Excepcionalmente,

o

Municipio pode determinar que

o

transporle escolar seja

disponibilizado at6 a resjdCncia dos usuarios nas seguintes siluag6es,
atestadas pelos servigos
de saude do l\4unicipio:
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S 3.0 Os pais ou respons6yeis
devem
embarque e desembarqr.

a

b bcomo9a。

os usu,rios

menores ar6 os
rocais de
.;;il;'r;::lpanhar
JlIem tal responsabilidade,
fcando
de talobrigageo.
o municipjo isento

os escolares,
Cullura

e

salvo

Esporles,

Paregrafo 0nico, Constitui excegao ao disposto
no paragrafo anterior o transporte de servidores
0u contratados encarregados da seguranga dos escolares, os riscais no
exercicio da fiscarizageo
do lranspo(e esmlar e oulros agentes p0blicos.

Art.9.0 Sempre que o Poder Poblico entender necessario podera determinar a fixa95o

de

malerial impresso, nos veiculos do lransporte pr6prios ou contratados, com o flm de divulgar os
direitos e obrigag6es dos usuerios.

Art. 10. S5o obrigagoes dos usu6rios, sem prejuizo de outras exigCncias exptessas

em

regulamento ou decorrentes de legislag5o supedol:

l-

frequentar

as

escolas, universidades e/ou cursos

de

qualiflcaqao pessoal, e/ou

profissionalizantes;

ll - contribuir para a conservaqAo dos bens p[blicos ou pivados utilizados na prestaqao dos
serviqosi
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lll

por molivo de doenqai

-

para portadores de necessidades especiais que o impossibilile locomogao.

S 2.0 O direilo ao serviqo 6 garantido exclusivamente no transporle destinado ao alunado, nos
tumos e esmlas em que os usuerios estejam matriculados e, excepcionalmente, para atividades

de reforgo pedag6gico e atividades afins, ou outros de capacitagao/profissionalizagAo, quando
houver vaga nos veiculos.

$

3.0 Os pais

ou responsaveis devem acompanhar os usuerios menores at6 os locais

de

embarque e desembarque, ou outorgar a outrem tal responsabilidade, ficando o municipio isento
de tal obrigaqeo.

Art. 8." Fica proibido
autoizagao previa

o

transporte de passageiros iuntamente com os escolares, salvo

e expressa da

Secretaria N,4unicipal

de Educagao, Cultura e

Esportes,

fundamentada no inleresse p0blico.
Paragrafo (rnim. Constitui excegao ao disposto no par6grafo anlerior o transporte de servidores
ou mnlratados encanegados da seguranga dos escolares, os fiscais no exercicio da fiscalizagao
do transporte escolar e outros agenles ptblicos.

Art.9.o Sempre que o Poder Piblico entender necess,rio podera determinar a fixagao

de

material impresso, nos veiculos do transporte pr6prios ou contratados, com o fim de divulgar os
dheitos e obdgaFes dos usuirios.

Art. 10. Sao obrigaFes dos usuerios, sem prejuizo de oulras exigCncias expressas em
regulamenlo ou demnenles de legislaqao superior:

l-

frequentar

as

escolas, universidades e/ou cursos

de

qualifica9ao pessoal, e/ou

profissionalizanles;

ll - contribuir para a conservaqao dos bens p0blims ou privados utilizados na preslagao dos
serviqos;
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lll

cooperar com a limpeza dos

viiculos

lV- comparecer aos locais e horarios indicados pelo Municipio, para
o embarque e desembarque;
V - cooperar com a fisca[zagao do l!!unicipio:

Vl-

ressarciros danos causados aos veiculosi

Vll

-

acatar todas

as

odentagoes emanadas

da

flscalizag5o, dos mndutores, dos

acompanhantes designados pelo Municipio e dos demais agentes publicos
responsaves.

os pais ou responseveis devem ammpanhar os estudantes memores de idade
at6 o rocar
de embarque e aguardar no local do desembarque do transporte escolar,
sob pena de
s

1.0

responsabilizageo por omissao.

S 2.0 0s atos dos usuarios que importarem no descumpdmenlo de suas obrigagoes serao
comunicados aos pais ou responsaveis, quando menores, para
as devidas prcvidoncias.
S 3.0 Quando a natureza dos atos impuser, alem da comunicageo aos pais ou responseveis,
a

Adminislrageo dare ciencia dos fatos ao Conselho Tutetar para
as devidas providencias cabiveis.
S 4.o Quando os atos importarem em prejuizos ao patrimonio p0blico ou privado, a Administraqeo

e/ou a empresa conlratada nolificara os pais ou responsaveis
sobre o oconido e procedere a
cobran9a administrativa ou judicial do montanle devido,
assegurado, no caso de bem ptblico, o
contradit6rio e a ampla defesa em processo administrativo,
conduzido pela Secrelarja l!!unicipal
de EducaqSo, Cultura e Esportes.

$

5.0 Fica Autorizado pelos usuarios

e servidores transportados, ou por seu responsevel,

a

utilizagao dos meios em direitos admitidos de prova para
apuragao de qualquer tipo de inhagao
no ambito do transporte escolar, em especialda ulilizagAo
das imagens descritas nos SS 10 e
do artigo 13 deste Regulamento,

?

CAPITUし 01V

DAS PROIB190ES
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A(mmo

mnsumo oe rLrmo e outros

produtos que causem dependencia fisica e/ou psiquica, no interior do transporte escolar,

Arl, 12. Fica proibida a prefica de jogos de azar no interior do transpo(e escolar.
CAPITULO V
DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Art. 13. 0s veiculos utilizados no transporte escolar deverao apresentar todas as condi06es
exigidas pela legislagao e alos regulamentares de fansito, especialmente as exigidas para o
transporle de escolares e de passageiros.

S 1.'Sereo inslaladas cameras de lilmagem de modo a propiciar aos usuerios e servidores
seguran9a e lransparencia na mnsecugao dos serviqos ofertados;
S 20 As imagens mletadas pelas cameras descritas no paragrafo anterior poderao servjr para

instruir procedimento adminislratvo eventualmente inslaurado, nao configurando para tanlo
utilizagao de prova illcita.

CAPITULO VI
DOS CONDUTORES DO TMNSPORTE ESCOLAR

Art. 14, 0s condutores do transporte escolar deverao cumprir todas as exigencias da legislag5o
de trensilo, observando-se as regras expostas neste regulamento,

Arl. 15. E de responsabilidade do condutor:

L
ll.

Lig

ar e desligar as cameras descrilas nos SS

1

0

e 20 do art. 1 3 desle Reg ulamen to;

Manler sob sua guarda as midias que conl6m as imagens descrilas
SS

1o

e 20 do art.13

deste Regulamento, entregandea{s) a seus supeiores sempre que solicitados;

lll.

Exercer

o poder fiscalizador, mmunicando a seus superiores lodas

as

havidas no trajeto por quem quer que pratique.

CEP
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CAPITULO VII

DA FTSCALEAqAO DOS SERVTQOS
Art. 16. A fiscalizagao dos serviqos de transporle escolar, executados diretamente ou alravOs de
delegagao, ser6 coordenada pela Secretaria lvunicipal de Educagao, Cullura e Espo(e ser6
implementada da seguinte forma:
| - mediante um plano de fiscalizageo que conlemple todos os aspeclos a serem fiscalizadosi

-

ll

atraves

da adogao de roteiro

padronizado, relacionados

e

qualidade dos servigos

(regularidade, continuidade, eficiCncia, seguranga, atualidade, higiene

e

cortesia na sua

presb9Ao), a adequaQSo a bgislagSo de transito (veiculos e condulores) e as demais exigencias
legaisl

-

lll

com a participagao dos fiscais de diferenles 6reas de interesse, mediante calendario a ser

definido em conjunto com as demais Secretarias de Govemo;

-em

lV

V

-

regime de colaboragao com o Sislema de Controle lnterno.

em careter permanente.

CAP|TULO VIII
DAS INFRA9OES AO TMNSPORTE ESCOLAR
Art. '17. As infra96es administralivas e as respeclivas penas aqui previstas saol

I-

Consideram.sa infragoes leves, imputadas ao usu6rio ou condutor do transporte

escolar, puniveis com advertencia escrita:

a)

Promover algazarras ou badernas que visem tirar sossego alheio dentro do lransporte

escolar;

b)

Promover discussoes com descriminagoes de cunho religioso ou politico p

c)

conduzir o veiculo trajado inadequadamentei
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d)

NAO,OD[PARA,

omitir informagoes solicitadas pela Administragao

e

respeito de qualquer infrageo

comelida sob sua presenga;
C)

desobedecer ds orienta@s da fiscalizageo;

0

faltarmm educagao e respeito para com os usueios e ptblico em geral;

g)

sujar ou manter o velculo em m6s condig6es de conservagao e limpeza;

h)

realizar o transporle de passageiros sem a prdvia autorizagao do responsavel do aluno

ou Sem motivo de forqa maior;

i)
j)
II-

embarcar ou desembarcar usuerio fora da rota pr6{efrnida pela Administragao;
nao cumprir os horerios determinados pela Adminislragao;

Consideram{o lntragoo! m6dias, imputadas ao contratado ou @ndutor do lransporte

escolar, puniveis com advertencia escrita e/ou suspensao lemporeria de uso ou exercicio de
carg0:

a)

lngerir bebida alcoolica ou produlos que causem dependencia fisica e/ou psiquica dentro

do transporte esmlar;

b)

Fumar ou mnduzir acesos ciganos e assemelhados denlro do transporle escolari

c)

Praticariogos de azardentro do lransporte escolarj

III-

Consideram.so intrag6$ gravss, imputadas ao usuerio ou condulor do transporte

escolar, puniveis com suspenseo do uso ou exercicio de cargo:

a)

mnfiar a diregao dos veiculos a motoristas que neo eslejam devidamenle autorizados

pela Administragao;

b)

transportar passageiros nAo aulorizados pela Administragao;

c)

trafegarcom portas abertasi
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d)

e)
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∞nduJ「 vetubs∞ m imprudenda ou neg19ё

nda

‐

parar os veicuros para embarque e desembarque
em rocais diferentes dos ordenados

pela Administragao;

0
g)

deixar de operar os trajetos sem motivo justjlicado;

h)

conduzir veiculos com operagoes de alto risco para
os usu6rios.

IV-

Agredir verbalmente oulrem dentro do lmnsporle
escolar:

Consideram{e rnfrag6es g,vissimas, imputadas ao
usu6rio ou condutor

do

transporte escolar, puniveis com suspenseo definitiva
de uso ou exercicio de cargo:

a)

conduzir veiculos sob efeito de bebida alco6lica,
independentemente do nivel de
alcoolemla, ou sob efeito de drogas ilicitas ou sob qualquer
condjgao que comprometa a plena
sa0de flsica e menlal, inclusive quando em de@nencia
de medicamentos; perda

a

das

condi@es tdcnicas ou operacionais para manter
o servigo com as mndigoes de seguranga;

b)

conduzir veiculos sem a habilitagao e os demais requisitos
exigidos para o transporte de
escolares;

c)

assediar sexual ou moralmente os usu6rios do lransporte
escolal

d)

agredirou tenlar agredir fisicamente, alguem dentro do lransporte
escolar.
CAP|TULO IX
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OE DEFESA

Ai.

18. As inegularidades ou ilegalidades detectadas na prestagao
dos servigos serao apuradas

mediante abertura de processo administrativo, oportunizando a defesa e demais recursos
de
acordo com a legislaCeo vigente, aplicadas subsidiariamente ao processo administrativo.

Art. 19. Em qualquer situagao ou fase de defesa ou recurso administrativo, o
oportunizar6 o mntraditdrio, a ampla defesa e o devido processo legal.
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Oe

responsabilidade dar-se-6 com a observancia das disposigoes especiais da legislagao
municipal.

Art. 21. Este Regulamento entra em vigor na data de publicagao do Decreto N0mero
04/2017,
sendo pa(e integrante do mesmo.
Art. 22. Revogam-se as disposi9oes em conlrerio.
REGISTRE.SE, PUBLIQUE.SE, CUMPRA.SE,

de」 aneiro de 2017

-Prefeito Constitucional-
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