
  

 

 
 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 055/2021 

REGULAMENTA SOBRE REQUSITOS BÁSICOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

   ELIAS MIGUEL SEGALLA, Prefeito Municipal de Trindade do Sul, no 
efetivo exercício de seu mandato e no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 
Orgânica Municipal principalmente o artigo 18, inciso I, VI, X e XXI, e artigo 87, inciso VI, e 
principalmente: 

 

  CONSIDERANDO que o Município possui responsabilidade sobre os alunos 
matriculados no âmbito das escolas municipais, devendo garantir educação com qualidade, 
atendendo aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal do direito à 
educação;  

   CONSIDERANDO que é necessário que exista um mínimo de conforto, 
segurança, acessibilidade e atendimento qualificado na oferta do transporte escolar; 

   CONSIDERANDO que os veículos de transporte escolar devem atender as 
necessárias condições de segurança e higiene como determina os artigos 136,137 e 138 
do Código de Trânsito Brasileiro;  

    CONSIDERANDO que o interesse público deve prevalecer em quaisquer 
hipóteses sobre o interesse particular; 

 

    DECRETA:  

   Art. 1º Fica determinado que o transporte escolar deverá atender 
rigorosamente aos requisitos legais, comprovando que possui plenas condições de 
transporte para alunos da rede de educação no momento da contratação, através dos 
seguintes documentos: 

   a) Comprovante de propriedade do veículo pela licitante através da 
apresentação do CRV (Certificado de Registro de Veículo) e do CRLV (Certificado de 
Registro e Licenciamento do Veículo), e, Declaração de Disponibilidade do veículo para 
prestação do serviço de transporte específico para o objeto licitado, que atendam os 
requisitos exigidos pelo art. 136 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro); 

   I – Serão aceitos para fins de comprovação, contrato de promessa de 
compra e venda, nesse caso, tendo a empresa obtido êxito no processo licitatório, deverá 



  

 

 
 

 

providenciar a transferência do veículo, no prazo máximo de 60 dias, informando a 
administração pública, sob pena de multa de 10% do valor mensal, até que finde a 
irregularidade. 

   b) Comprovação que o veículo indicado para o certame preenche os 
requisitos exigidos pelo art. 136 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), através da apresentação de Autorização para Trânsito de 
Veículos de Transporte Escolar expedida pelo DETRAN.  

   § Único Para os licitantes que efetuaram a vistoria dos veículos para a 
obtenção da Autorização para Trânsito de Veículos de Transporte Escolar no prazo de 
habilitação contido no edital, porém, ainda não possuírem a documentação para a 
apresentação no mesmo prazo, será aceito, para fins de habilitação no certame, 
declaração firmada pelo licitante da realização tempestiva da vistoria, condicionando a sua 
posterior apresentação no ato da assinatura do contrato; 

   c) Indicação do condutor do veículo, devendo ainda apresentar os seguintes 
documentos em relação ao condutor: 

   I - Cédula de Identidade, comprovando possuir idade superior a 21 (vinte e 
um anos), nos termos do Inciso I, art. 138, do Código de Trânsito Brasileiro; 

    II - Carteira Nacional de Habilitação, comprovando ser habilitado na 

Categoria “D”, de acordo com o Inciso II, art. 138, do Código de Trânsito Brasileiro; 

   III – Documentação comprobatória de aprovação em curso especializado à 
condução de escolares, de acordo com a regulamentação do CONTRAN (artigo 138, V, 
Lei nº 9.503/1997); 

   IV- Certidão Negativa de registro de distribuição criminal, relativamente aos 
crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, conforme prevê o art. 329 do 
Código de Trânsito Brasileiro; 

   V- Comprovante que o condutor não cometeu nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infrações médias durante os 12 (doze) últimos 
meses, conforme art. 138, IV, do Código de Trânsito Brasileiro. 

   d) Declaração, firmada pelo licitante, que os condutores atendem as 
exigências previstas nos artigos 138 e 329 do Código de Trânsito Brasileiro; 

   e) Declaração de que se compromete a efetuar contratação de seguro contra 
acidentes pessoais, por passageiro e condutor do veículo, prevendo, no mínimo, cobertura 
por morte acidental e cobertura por acidente; 

   f) Laudo de vistoria do veículo, a ser fornecido por estabelecimento 
autorizado, podendo ser substituído por Autorização para Trânsito de Veículos de 
Transporte Escolar expedida pelo DETRAN, ou declaração de realização de vistoria.  

   g) Comprovação de que o veículo não é inferior ao ano de 2008.   



  

 

 
 

 

    Art. 2 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL/RS 

EM 28 DE MAIO DE 2021. 
 

ELIAS MIGUEL SEGALLA  
 Prefeito Municipal 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
DATA SUPRA: 

 
GEOVANA PEREIRA DA SILVA 
Assessora Jurídica 

 


