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Decreto n° 121/2020 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CABIXI, Estado de Rondônia, no uso de suas 
atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica aprovada a Instrução Normativa do Controle 
Interno ri.' 001/2020, que visa estabelecer os procedimentos para 
gerenciamento e controle do Transporte Escolar no âmbito da Prefeitura 
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Art. r Este Decreto entrara em vigor apôs 30 dias da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrária. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2020 

JNSTRUCÃO NORMATIVA Ne 001/207Q 

Versão: 01 

Aprovação em: 

Ato de aprovação: Decreto 121/2020 

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Educação 

ABRANGÊNCIA: A secretaria Municipal de Educação, Especificamente o serviço de Transporte 

Escolar, aos Estudantes do Município, Estado e todos que utilizam dos serviços de transporte 
escolar 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 12. Estabelecer normas e procedimentos para gerenciamento e controle do Transporte 

Escolar, a fim de garantir a segurança e o bem estar dos estudantes, a saber: 

I— Normatizar e disciplinar o serviço de Transporte Escolar no Município; 

II — Garantir a segurança dos alunos transportados pelos micro-ônibus, ônibus e outros 

veiculas do Transporte Escolar do Município; 

III —Racionalizar o sistema de utilização a fim de otimizar os gastos com estes serviços; e 

IV- Permitir a utilização dos serviços de Transporte Escolar através da condução de alunos 

até as escolas municipais e estaduais. 

CAPÍTULO II 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Art. 39. Constituem a base legal que regulamentam o transporte escolar: 

Constituição Federal, de 1.988, alínea VIII do Art. 70; Art.198 e alínea VII do Art. 

208. 

II. 	Lei Federal riF 8.069, de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
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e dá outras providências. 

Lei Federal na 8.666, de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências. 

Lei Federal n° 9.394, de 1996- Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

Lei Federal nu. 9.503, de 1997 - Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

VI. Lei Federal na. 10.880, de 2004, que institui o Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar - PNATE. 

Lei Federal n° 10709, de 2013 - Acrescenta incisos aos Arts. 10 e 11 da Lei no 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional e dá outras providências. 

Decreto ti° 6.768, de 2009 - Disciplina o Programa Caminho da Escola. 

Resolução FNDE ne 7, de 2010 - Estabelece as normas para que os Municípios, 

Estados e o Distrito Federal, possam aderir ao Programa Caminho da Escola para 

pleitear a aquisição de veículos para o transporte escolar. 

Resolução/CD/FPI:1E n° 5, de 28 de maio 2015 - Estabelece os critérios e as formas 

de transferência de recursos 'financeiros do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar (PNATE). 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

Art.4u. Para fins desta Instrução Normativo considera-se: 

I — Atestado de regularidade da prestação de serviço do transporte escolar: Documento 

emitido mensalmente pelas unidades escolares atestando a adequada prestação do serviço do 

transporte escolar e entregue à Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Turismo, 

o qual será anexado ao processo de requerimento do pagamento; ANEXO') 
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II — Condutor: Pessoa devidamente habilitada responsável por conduzir adequadamente o 

veículo prestador do serviço de transporte escolar; 

III — Declaração de compromisso do uso do transporte escolar: Documento emitido pela 

unidade escolar, devidamente assinado pelo responsável legal do aluno, tomando ciência das 

normas para uso do transporte escolar e se comprometendo a cumprir tais normas; 

IV — Frota própria: Conjunto de veículos que compõem o patrimônio municipal, utilizado para 

prestar serviços destinadas ao transporte escolar de alunos matriculados na rede pública 

municipal de ensino; 

V — Frota tercelrizada: Conjunto de veicules pertencentes a terceiros, contratados e através de 

processo licitatorios, destinados exclusivamente à prestação de serviços de transporte escolar 

de alunos matriculados na rede pública municipal e estadual de ensino. 

VI — Laudo de vistoria técnica: Documento emitida pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esporte e Turismo durante o processo de contratação da frota terceirizada, 

atestando o atendimento ou não dos critérios definidos no edital de licitação pelas empresas 

licitantes; 

VII — Monitor: Pessoa devidamente credenciada pela SEMEC para acompanhar os alunos 

dentro do veiculo escolar durante a execução da rota; 

VIII — Plano de trabalho: Conjunto de demonstrativos físico-financeiros elaborados a partir 

das matriculas e rematriculas ocorridas nas unidades escolares da rede pública de ensino; 

IX — Programa Nacional de Transporte Escolar — PNATE: Programa por meio do qual o 

governo federal disponibIliza aos municípios brasileiros recursos financeiros para custeio do 

transporte escolar rural; 

— Convênio com o governo do estado: A Secretaria de Estado da Educação — SEDUC repassa 

aos municípios a responsabilidade e os recursos financeiros para a administração dos serviços 

de transporte escolar aos alunos matriculados nas unidades escolares da rede pública estadual 

de ensino, residentes na área rural; 

XI — Relatório de acompanhamento mensal: Documento elaborado mensalmente pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura esporte e Turismo a partir dos Atestados de 
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Regularidade da Prestação de Serviço do Transporte Escolar emitidos pelas unidades escolares, 

que será anexada ao processo de requerimento de pagamen o a titulo de liquidação da 

despesa; ANEXO li) 

XII — Relatório de fiscalização: Documenta emitido pela Comissão de Fiscalização quando 

vistoria "in loco" a qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos 

utilizados no transporte escalar; 

XIII — Rotas: Caminho fixo, pré-determinado pela Secretaria Municipal de Educação. Cultura 

esporte e Turismo, percorrido pelo veículo que presta serviço de transporte aos alunos do 

sistema público estadual e municipal de ensino; 

XIV — Transporte escolar: Transporte de alunos, seja por meio da utilização de frota própria ou 

terceirizada de um determinado ponto de origem, geralmente próximo a sua residência, até a 

unidade escolar em que está matriculado e vice versa, a fim de garantir o acesso dos alunos 

matriculados na rede pública de ensino à escola; 

XV — Unidade escolar: Entidade destinada à prática de ensino, responsável pelo fornecimento 

de informações e pela organização dos alunos usuários da transporte escolar, bem como pela 

fiscalização e fiel cumprimento dos serviços, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura esporte e Turismo. 

CAPITULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. Se. Caberá no desempenho das atribuições da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Turismo 

I- cumprir e divulgar esta Instrução Normativa entre os servidores, unidades escolares e 

demais setores da Prefeitura Municipal de Cabixi; 

11 - administrar e fiscalizar os contratas, manter organizados os registros e qualificar os 

requerimentos de pagamentos protocolizados pelas contratadas munindo-os com o Atestado 

de Regularidade da Prestação de Serviço do Transporte Escolar emitida pela Unidade Escolar 

(Anexa 1), Relatório de Acompanhamento Mensal emitido pela Secretaria Municipal de 
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Educação, Cultura esporte e Turismo (Anexo II); 

111 - receber queixas de pais, alunos e munícipes ficando incumbida de buscar as soluções 

cabíveis; 

IV - elaborar o Piano de Trabalho para captação de recursos junto ao governo estadual, 

garantindo a oferta do transporte escolar aos alunos da rede estadual de ensino, através da 

celebração de convênio com o governo do estado; 

V - implantar medidas e programas que possam dinamizar o trabalho de acompanhamento e 

fiscalização dos serviços de transporte escolar, visando garantir um serviço seguro, econômico 

e eficiente; 

VI - acompanhar os prazos para o envio das prestações de contas e dar ciência o setor de 

Prestação de Contas de Convênios destes prazos, a fim de garantir a regularidade dos recursos 

financeiros oriundos do Governo do Estado e do Governo Federal— PNATE. 

Art. 6°. Caberá às Unidades Escolares: Municipal e Estadual 

I— cumprir as determinaçães contidas nesta Instrução Normativa e divulgá-las aos alunos; 

II — orientar e informar ao aluno e aos responsáveis sobre os critérios para a utilização do 

transporte escolar e as normas cordeias neste ato normativa, mediante assinatura da 

Declaração de Compromisso do uso do Transporte Escolar (ANEXO IV); 

III — garantir que os Monitores realizem o embarque e o desembarque dos alunos no veiculo 

escolar e mantenham contato constante com os condutores e monitores do transporte escolar 

ofertado pelo poder público, a fim de verificar a conduta das alunos e a execução da rota; 

IV — providenciar e fornecer a identificação dos alunos usuários do transporte escol r, 

mantendo relação atualizada por rota com cópia ao motorista; 

V — atestar a prestação dos serviços de transporte escalar no Primeiro dia letivo de cada mês, 

emitindo para tanto, documento próprio, conforme modelo (ANEXO I), e encaminhá-lo à 

Secretaria Municipal de Educação, para verificação e efetIvação do pagamento às empresasd  
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terceirizadas. 

VI— Informar sobre o uso inadequado de vestimentas e comportamento dos motoristas; 

VII — Informar a Secretaria de Educação qualquer alteração no trajeto licitado quanto ao 

acréscimo ou a redução de alunos; 

VIII —Solicitar com antecedência da Secretaria de Educação o uso do transporte para quaisquer 

atividades extracurriculares, sendo de 10 dias para atividades dentro do Município e 30 dias 

para atividades fora do município mediante deferimento da Secretaria de Educação; 

IX — Informar a Secretaria Municipal de Educação sobre casos omissos a esta instrução 

normativa, ocorridos em suas unidades escolares. 

X — Informar a Secretaria Municipal de Educação, através de relação nominal de estudantes 

que utilizam o Transporte Escolar, contendo os seguintes dados: Nome, Endereço completo, 

Telefone, Documentos: RG ou CPF, (ANEXO 

Art. 72. O aluno que utilizar o transporte escolar deverá cumprir as determinações contidas 

nesta Instrução Normativa, em especial o disposto no artigo 13% da Seção I, do Capitulo VI. 

Art. P. A empresa contratada para prestação do serviço do transporte escolar deverá: 

I - cumprir as determinações contidas nesta Instrução Normativa 

II - disponibilizar os veículos de acordo com as exigências previstas no contrato, utilizando-os 

exclusivamente para o transporte escolar, ficando terminantemente proibida a prática de 

fornecimento de "carona". 

III - cumprir as exigências da legislação que padroniza os serviços de transporte escolar, bem 

como todas as cláusulas contratuais que regem a prestação dos serviços; 

IV - cumprir o horário de chegada de cada rota na unidade escolar, dentro da tolerância de, no 

6 



Prefeitura Municipal de 

CABIXI ?Controle 
(\Interno 

  

máximo de 15 minutos e de no mínimo 05 minutos antes do horário de inicio das atividades 

escolares. No retorno, não exceder a 15 minutos de espera p r parte do aluno dentro da 

unidade escolar, salvo exceções previamente acordadas entre a unidade escolar, a Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura esporte e Turismo e a empresa contratada ou frota própria; 

V - utilizar para condução dos veículos escolares apenas condutores e monitores cadastradas 

no DETRAN-RO; 

VI - manter em dia todos os documentos referentes aos veículos, motoristas e monitores da 

execução do contrato, tais como: Registro, Licenciamentos, Termo de Autorização, Curso de 

Formação de Condutor, Seguros, Taxas e outros que o contrato exigir; 

VII - equipar e manter o veiculo em perfeito estado de funcionamento, disponibilizando todos 

os equipamentos obrigatórios previstos na legislação de trânsito, assim como, manter cópia 

dos documentos do veiculo e do motorista dentro do mesmo; 

VIII - equipar os veiculas com pneus apropriados para estradas não pavimentadas, ou seja, 

utilizar pneus borrachudos no eixo traseiro, ou misto; 

IX - providenciar o imediato transporte dos alunos sempre que o veiculo credenciado for 

imobilizado por problemas de natureza mecânica ou elétrica ou que impeçam a sua 

movimentação com segurança, viabilizando, para isso, excepcionalmente, meio de transporte 

adequado e seguro para a condução dos alunos, sob sua responsabilidade, até o destino final 

de cada um deles. Nos casos em que o transporte não consiga chegar até o local de 

desembarque é de responsabilidade do motorista ou monitor garantir que os alunos sejam 

conduzidos até sua residência ou até à escola em segurança, devidamente acompanhados por 

esses ou por seus familiares, sendo vedado que os alunos retornem ou sigam sozinhos; 

X - substituir diariamente os discos de tacógrafo e guardá-los pelo periodo de duração do 

contrato, Para eventuais consultas necessárias ao setor Municipal de Transporte Escolar; 	$ir 



PrelMura Municipal de 

CABIXI 0 v  Controle 
R Interno 

XI - fornecer á Secretaria Municipal de Educação, Cultura esporte e Turismo, quando 

solicitadas, as informações relativas ao diário de bordo, disco de registro da rota e velocidade — 

"tacografo" e demais documentos do veiculo, do condutor e do monitor; 

XII - garantir que os condutores e monitores dos veículos que realizam o transporte escolar 

trajem-se adequadamente, devidamente uniformizados, ficando proibido a usa de shorts, 

bermuda, minissaia e calçados abertos que não se fixem aos pés, camisetas, camisas de botões 

abertos, entre outros; 

XIII - efetuar a limpeza de poeira nos assentos no inicio de cada horário de atendimento, ou 

seja, no inicio da rota sentido escola e no retorno, escola sentido final da rota; 

XIV - exigir e garantir que o motorista, o mandar e os alunos usem cinta de segurança; 

XV - responsabilizar-se pelos danos e/ou prejuízos causados a terceiros e/ou diretamente à 

Administração Municipal, decorrentes de sua culpa ou dolo, bem como pelas penalidades 

sofridas em caso de infração. 

XVI — estar à disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura esporte e Turismo e do 

condutor, em tempo integral, pessoalmente ou via telefone fixo/móvel, enquanto houver 

veículos circulando, disponibilizando-se a comparecer imediatamente no local solicitado, em 

caso de necessidades, tais como acidentes ou ocorrências graves, tomando todas as 

providências imediatas que se façam necessárias, acionando Policia Militar, Corpo de 

Bombeiros, comunicando os fatos à Secretaria Municipal de Educação e à direção da Unidade 

Escolar de destino ou origem dos alunos. 	

,Lsgi 
XVII — comunicar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura esporte e Turismo 

preferencialmente por escrito (por meio de relatórios), ocorrência e fatos decorrentes da 

execução do contrato, para que esta tome ciência e faça a intervenção necessária- 

Art. 9%. Ao condutor e monitor do veiculo de transporte escolar, caberá: 
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I - comunicar ao diretor, ou vice-diretor ou equipe pedagógica, as ocorrências relevantes no 

decorrer do percurso, assim como, comunicar à direção escolar a impossibilidade de chegar à 

Unidade Escalar por motivo de chuva intensa ou natureza mecânica para que esta possa ajudar 

a providenciar a segurança dos alunos e solicitar o transporte substituto. 

- scilicitar a presença do Monitor no embarque e desembarque dos alunos da Unidade 

Escolar. 

III - identificar os alunos a cada viagem do percurso, efetuando as paradas nos pontos 

específicos na rota e garantindo que todos os alunos que foram para a escola retornem as suas 

residências, utilizando-se do transporte escolar, prezando sempre pela segurança na travessia 

de ruas, avenidas e estradas. Havendo alguma situação que impeça este procedimento, 

procurar identificar o motivo e comunicar à Unidade Escolar,  

IV - conduzir os escolares até o destino final sem interrupção voluntária da viagem. 

V - verificar se todos os estudantes transportados se encontram com o cinto de segurança, não 

deslocando o veiculo enquanto houver alunos em pé ou com Os Cintos desafivelados. 

VI - tratar com cordialidade os alunos, os familiares, os profissionais da unidade Escolar e o 

público. 

VII - orientar os alunos, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-

os sentados e evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor do veiculo e 

colocar terceiros em riscos. 

VIII - prestar informações aos pais ou responsáveis pelos alunos e à direção das Unidades 

Escolares (Estadual e Municipal) sempre que solicitado, ou sempre que observa, 

comportamentos inadequados durante a viagem. 
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IX - recolher, guardar e, posteriormente, entregar à direção da Unidade Escolar, qualquer 

objeto esquecido no veiculo. 

X — aproximar o veiculo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque dos 

alunos. 

XI - manter a velocidade máxima e mínima conforme orientam as leis de trânsito. 

XII - não fumar no interior do veiculo e nem na presença dos alunos. 

Art.102. Ao Setor de Prestação de Cantas de Convênios, caberá: 

I - cumprir as determinações contidas nesta Instrução Normativa. 

II — organizar os documentos necessários à prestação de contas dos recursos financeiros 

transferidos pelos governos Estadual e Federal para custeio do serviço de transporte escolar. 

III— preparar as prestações de contas em conformidade com as exigências contidas nos 

programas de transporte escolar e encaminhá-las aos concedentes dentro dos prazos 

estabelecidos. 

IV - manter o diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura espoarte e Turismo e 

demais setores sempre que necessário, a fim de dirimir dúvidas para o adequado 

encaminhamento de situações problemáticas que possam vir a ocorrer. 

Art.11. Comissão de Vistoria do Transporte Escolar, caberá: 

I — Avaliar as condições gerais dos veículos indicados pelos licitantes habilitados e frota oficial 

para transporte escolar, devendo atender as seguintes condições: 

VI  
II — O registro do veiculo deve ser de passageiro; 

III — A inspeção deverá ser semestral; 
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IV — CI veiculo deverá ter pintura de faixa horizontal na cor amarela, identificadora do veiculo 

como transporte escolar; 

V — O veiculo deverá ter equipamento registrador de velocidade (tacografo); 

VI — O veiculo deverá ter lanterna superior frontal e lanterna luz vermelha na extremidade 

superior da parte traseira; 

VII— O veiculo deverá ter cinto de segurança em numero igual a lotação; 

VIII — O veiculo deverá atender outros requisitos como equipamento relevantes tais corno: 

sistema elétrico, direção, rodagem, condição das pneus, transmissão, chassi, carroceria, 

suspensão e frenagem, controle de painel, controle de velocidade e condições de conforto e 

higienização. 

IX — 0 veiculo deverá ser emplacado no município; 

IX — O veiculo deverá possuir ferramentas básicas e equipamentos de segurança tais coma: 

chave de roda, macacio, Pneu reserva (step), extintor de incêndio e triangulo de sinalização. 

XI — A comissão atestará a nota fiscal de prestação dos serviços de transporte escolar 

mediante a confirmação dos serviços executados diariamente pela direção da escola que 

devera ser comprovada através da frequência do motorista enviada pela direção da escala. 

CAPÍTULO S/ 

DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO I 

DOS CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

Art. 122. Os critérios preestabelecidos que garantem o direito à utilização do transporte 

escalar aos alunos são os definidos a seguir: 
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I - residir na zona rural e estar devidamente matriculado em Unidade Escolar do sistema 

publico municipal de ensino, 

II - residir na zona rural a uma distância igual ou superior a deis quilômetros da unidade escolar 

na qual está matriculado ou de acordo com a área de abrangência geográfica definida pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura esporte e Turismo. 

Art. 130. Para ter direito à utilização do transporte escolar municipal, o aluno deve estar 

matriculado na ensino fundamental ou médio de uma Unidade Escolar do sistema público 

municipal ou estadual e estar dentro dos critérios definidos pela Secretaria de Educação. 

Art. 14!_  A Unidade Escolar é competente por emitir, no ato da matricula, a Declaração de 

Compromisso do Uso do Transporte Escolar, a qual deverá ser assinada pelo responsável pelo 

aluno (ANEXO IV). 

Parágrafo único. No uso do serviço de transporte escolar o aluno deverá: 

I - apresentar-se devidamente uniformizado, no ato do embarque 

II - manter-se sentado enquanto o veiculo estiver em movimento. 

III — evitar conversa com o motorista enquanto estiver dirigindo. 

IV - respeitar a condutor e o monitor do veiculo escalar. 

	

foi 
V - evitar ações que possam comprometer a atenção do motorista 

VI - comunicar aos pais, diretores escolares e à Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

esporte e Turismo as ocorrências que forem observadas no percurso da rota. 

VII - descer e subir no veiculo somente quando o mesma estiver totalmente parado. 

12 



CABIXI 	Controle 
leCkInterno 

VIII — usar cinto de segurança. 

IX - estar no local do ponto de embarque no horário estipulado. 

X - não fumar no interior do veiculo e não transportar produtos tóxicos ou entorpecentes. 

XI - não portar arma de nenhuma natureza. 

XII - zelar pela conservação do veiculo. 

XIII - respeitar os horários de embarque por viagem quando for o caso. 

XIV - acatar advertências feitas pelo motarista/monitar/diretor e coordenador escolar. 

SEÇÃO II 

DAS SOLICITAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA DEFINIÇÃO DAS ROTAS 

Art. 159. Caberá ás Unidades Escolares Municipal e Estadual cadastrar no ato da matricula e 

manter atualizados os dados dos alunos que necessitam do transporte escolar para acesso e 

permanência na escala, respeitados os critérios contidos nesta Instrução Normativa. 	

roi 
Art. 162. As Unidades Escolares deverão encaminhar formulário com a listagem dos alunos 

matriculados que dependerão do uso do transporte escolar, inclusive aqueles que possuem 

necessidades especiais, informando também as itinerários necessários ao atendimento 

adequado dos serviços de transporte escolar, nas datas definidas pela Portaria de Matricula a 

ser emitida anualmente pela Secretaria Municipal de Educação. E sempre que houver 

necessidade de atualização das mesmas, à Secretaria Municipal de Educação. 

An. 172. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura esporte e Turismo efetuará análise dos 
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dados fornecidos pelas Unidades Escolares e promoverá a iden &ação das necessidades de 

cada aluno, tomando as providências cabíveis para prest r atendimento satisfatório, 

observando critérios de viabilidade, economicidade, praticidade e eficiência, garantindo o 

acesso dos alunos à Unidade Escolar de forma adequada. 

Art. 113e. Atendido o disposto no artigo anterior, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

esporte e Turismo, definirão as rotas de tráfego dos veículos escolares das frotas própria e 

terceirizada. 

Art. 19e. As rotas serão definidas de modo que o tempo de deslocamento não exceda, 

preferencialmente, seis horas de permanência no veiculo, considerando ida e volta, de três 

horas cada. 

Art. 202. Para definição das rotas, seguir-se-fio os critérios: número de matricula por 

comunidade, quilometragem total do percurso, tempo de permanência no veiculo, condiçôes 

de trafegabilidade. 

Art. 212. As rotas serão formadas por linhas-troncos. Para contemplação de "galhos" será 

necessário estuda in loco, onde serão observados: condições da via de acesso, distância 

mínima de três quilômetros da linha tronco; local para manobra do veiculo que atende a linha-

tronco. 

SEÇÃO III 

'DA UTILIZAÇÃO DE FROTA PROPRIA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR. 

Art. 22e. Serão utilizados veículos da frota própria para prestação do serviço de transporte 

escolar nas rotas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura esporte e 

Turismo. 
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Art. 232. Cablerá à Secretaria Municipal de Educação, Cultura esporte e Turismo gerir o 

transporte escolar quando da oferta com frota própria, efetuando os mesmos procedimentos 

de controle realizados nos veículos da frota terceirizada de que trata a seção seguinte. 

Art. 242. Os veículos da frota própria disponibilizados para o transporte escolar serão 

utilizados exclusivamente para este fim. 

Art. 2$2. Os veiculas e seus condutores deverão seguir as exigências legais pertinentes ao 

transporte escolar, bem como atender as regras estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

SEÇÃO IV 

Art. 26°. A Secretaria Municipal de Educação exigirá que a prestação de serviços de transporte 

escolar seja realizada apenas com veículos coletivos, tais como: Ônibus e micro-ônibus de 

acordo com a legislação, observando as especificidades de cada rota. 

Art. 272. A contrafação de prestação de serviços para o transporte escolar terceirizado se dará 
através de processo licitatório de acordo com a Lei na 8.666/93 e Lei n 10520/2002, que 

deve se basear em estudos preliminares para fundamentar a escolha da melhor forma de 
execução do serviço: direta, indireta ou mista. 	

114 § IA. Os estudos a que se refere o coput deste artigo devem contemplar, no mínimo, os custo 

previstos do serviço, a observância ao período letivo, a viabilidade de execução e a 
disponibilidade financeira e orçamentária. 

2. Para efeito de contratação, a Secretaria Municipal de Educação deverá acostar os estudos 
preliminares como parte da justificativa de interesse público que inicia o processo 
administrativo licitatório. 

SI 
§39  A contrafação atendera a realidade da demanda local conforme diagnóstico da Secretaria 
Municipal de Educação que estabelecerá, anualmente, o quantitativo de alunos e, 
consequentemente, a frota necessária para o atendimento aos mesmos. 

Parágrafo Único. O diagnóstico anual tem m-  finalidade o atendimento eficiente da demanda 
local, sendo absolutamente vedado o transporte, por itinerário, acima da capacidade máxima 
permitida. 
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42. O projeto básico, o termo de referência e o edital do cer ame Rogatório contemplará, 

além dos requisitos necessários à adequada formulação de prop stas, as rotas individualizadas 
e totais, a quantidade de quilômetros, os requisitos necessários ara os veículos, a estimativa 

de quantidade de alunos, o tipo de pavimentação e a necessidade de monitores para 
acompanhamento dos alunos, caso seja necessário. 

§ 52. Além das exigências previstas no rpm deverão constar os equisitos necessários para as 

monitores e os condutores dos veículos, conforme artigo 105; a figo 136 ao artigo 139; artigo 
145; e artigo 329, todos do Código de Trânsito Brasileiro e aguei 5 contidos nas Resoluções n° 
168/04 e n2  205/06 do CONTRAN, sem prejuízo de legislação po tenor aplicável ao transporte 
escolar. 

§ 6 As condições de conservação e higiene dos veículos deverg estar previstas no edital de 
certame licitatório bem como a idade máxima de veículos e os requisitos de segurança, tais 

como cintos, travas, pneus em bom estado, saídas de emerg ncia e seus dispositivos que 
servem para acioná-los, etc. 

§ 72. Antes da assinatura do contrato, a empresa vencedor da licitação comprovará o 
atendimento de todas as exigências referidas neste artigo, bem corno de todas as exigências 
previstas na Lei Federal n2  8.666/93. 

§ Be. No valor unitário do quilômetro dos itens das propostas não devem conter previsão 

inflacionária, mas tão somente o lucro e todas as despesas diretas ou Indiretas relacionadas à 
integral execução do objeto do contrato. 

§ 92. O balizamento de preços do mercado, a ser realizado pela Secretaria Municipal de 

Educação deverá conter, no mínimo, quilometragem esfimada, média de dias letivos, custos 
diretos e indiretos (tipo e idade dos veículos, depreciação, manutenção, remuneração do 
investimento, combustível, pessoal e encargos, tributos, etc. 

§ 102. É obrigatórios nos veicules especialmente destinados à condução coletiva de escolares 

pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia 
altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, como dístico ESCOLAR, 
em preto, sendo que, em caso de veiculo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui 

indicadas devem ser invertidas, além das exigências previstas nos artigos 136 e 137 da Lei n° 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 	 14 

Art. 282. A contratação desta prestação de serviços obedecerá ao calendário letivo do ano em 
curso. 

Art. 299. A Secretaria Municipal de Educação Cultura esporte e Turismo contratará e 

administrará os serviços de transporte escolar da rede pública estadual de ensino sempre que 

houver Convênio entre o Governo do Estado e este município. 
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Art. 30e. A contrafação dos serviços de transporte escolar para servir aos alunos da rede de 

ensino pública estadual será normatizada pela Secretaria de Educação do Estado. 

Art. 310 A Secretaria Municipal de Educação e responsável por acompanhar o processo de 

contrafação e proceder com a vistoria técnica que dispõe o artigo 25, incisos IV e V, emitindo o 

Laudo de Vistoria Técnica (ANEXO VII). 

Art. 32á. Definidas as empresas vencedoras no processa de contrafação do serviço de 

transporte escolar e autorizada a contratação das mesmas, a solicitação de inicio dos serviços 

se dará através da emissão de Ordens Inicial de Serviços. 

SEÇÃO V 

DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Art. 339. O Poder Público Municipal elaborará em conjunto com a Comissão Municipal de 

Transporte Escolar o Plano Municipal de Transporte Escolar, o qual deverá conter: 

I — A Estrutura Organizacional para prestação da Serviço Municipal de Transporte Escolar, 

contendo, no mínimo, os seguintes requisitos: políticas institucionais fluxos operacionais, 
procedimentos, competências, funções e atribuições dos responsáveis. 

II — Estudo da demanda a ser atendida e a capacidade de transporte escolar; rotas com seus 
horários de saida, chegada e retorna; dos pontos de embarque e desembarque, com previsão 

de horários, tipo de pavimentação de cada rota, levando em consideração a distância maxim 
de 2km (dois quilómetros) a ser percorrido pelo aluno na via pública. 

III — Estudos preliminares que fundamentem a escolha da Administração para a prestação do 
Serviço Municipal de Transporte Escolar de forma direta, indireta e mista, contemplando, no 

mínimo, os seguintes requisitos: custos, viabilidade de execução e disponibilidade financeira, 

com vistas ao atendimento das disposições do artigo 37, da Constituição Federal. 

IV — Planejamento para aquisição e substituição de veículos, contemplando o período de curto, 
médio e longo prazo, assim como, para aquisição e substituição de equipamentos de 
manutenção dos veículos destinados ao transporte escolar. 

V — Formulários e Pasta que permitam a realização do acompanhamento e fiscalização dos 
prestadores de serviços da transporte escolar, contendo no mínimo os seguintes requisitos: 

Dados da empresa; relação atualizada dos veículos, condutores e monitores; histórico de 
acompanhamento das exigências contratuais; e histórico de ocorrências; 

VI Planejamento de rotinas de controle que permitam o acompanhamento e fiscalização da 
execução diária dos quilômetros executados par rota/itinerário; 
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VII — Formulários e pastas para controle individualizado qu permitam a realização do 

acompanhamento e fiscalizaçãodos condutores e monitores de transporte escolar, contendo, 
no mínimo os seguintes requisitos: dados da empresa, cópia dos documentos pessoais, dados 

pessoais, comprovante de vinculo com a empresa, comprovante em participação de cursas de 
treinamento de Prática veicular, certidões negativas, histórica de acompanhamento de 

exigências contratuais e histórico de ocorrências. (ANEXO IX) 

VIII — Pastas para controle individualizada dos veículos contendo os seguintes requisitos; dados 

da empresa, dados do veiculo, comprovante de certificado de inspeção semestral do DETRAN, 

histórica de acompanhamento das exigências contratuais, diário de bordo, histórico de 
ocorrências, formulário que permita o acompanhamento e fiscalização da execução diária dos 

quilômetros executados por rota, controle de abastecimento e controle de peças e 
manutenção. (ANEXO X) 

XV — Registro dos componentes da Comissão Municipal de Transporte Escalar, com suas 
atribuições, formulários de acompanhamento e fiscalização do Serviço Municipal de transporte 
Escolar. 

X— Formulários para estabelecer rotina de controle e realização de pesquisa de satisfação 

entre os usuários, com a finalidade de avaNar a qualidade do Serviço Municipal de transporte 
Escolar e identificar oportunidade de melhorias. (ANEXO XI) 

XI — Planejamento de rotinas de controle que permitam identificar e manter atualizados os 

itinerários, a quantidade de quilômetros, os requisitos e quantidade de veículos, a 
necessidade de monitores e o tipo de pavimentação dentro de cada rota/itinerário. 

Parágrafo único. O Plano Municipal de Transporte Escolar será publicado anualmente nos 
órgãos de imprensa oficial. 

SEÇÃO VI 

DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Art. 342. A secretaria municipal de educação por intermédio do setor de transporte escolar 

(Comissão/Conselho) fiscalizará a prestação de serviços de transporte escolar, a fim de que 

seja realizada apenas com veículos coletivos, tais como: ônibus, micro-ónibus, de acordo com a 

legislação pertinente ao transporte escolar, observando as especificidades de cada rota. 

Art. 352. A comissão de fiscalização realizará vistoria "In loco" a qualidade dos serviços 

contratados e o estado de conservação dos veículos utilizados no transporte escolar, conforme 

estabelecido nos contratos administrativos e legislação pertinente, emitindo para tanto 

Relatório de Fiscalização (ANEXO VII e VIII). 
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Art. 362. A comissão de vistoria do transporte escolar realizará viagens periódicas, sem aviso 

prévio, nas veiculas do transporte escolar, observando o comportamento dos alunos, 

motoristas e monitores, condições de tráfego do veiculo e cumprimento das normas descritas 

nesta Instrução Normativa. 

§1§. Se constatada alguma irregularidade, caberá a comissão de acompanhamento emitir um 

relatório com a indicação das irregularidades bem corno o prazo para saná-las, e encaminhará 

oficio à empresa contratada e a secretaria de educação caso frota própria, que deverá atendê-

lo imediatamente, sob pena de sofrer as sanções previstas no instrumento contratual. 

§2s. Verificada a ocorrência da situação descrita na parágrafo anterior, a comissão de vistoria 

do transporte escolar dará ciência à contratada e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

e Desporto acerca das irregularidades apontadas, bem como das providências adotadas para 

sanalas. 

Art. 372. As unidades escolares deverão monitorar a frequência diária de alunos oriundos do 

transporte escolar e realizar o embarque e desembarque dos mesmos. 

Art. 38. As unidades escolares deverão informar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

esporte e Turismo sobre ocorrências durante o deslocamento do veículo no percurso da rota, a 

fim de que esta possa adotar as medidas cabíveis para sanara problema. 

Art. 392. As unidades escolares deverão, ainda, fiscalizar se o trabalho dos motoristas está 

sendo realizado com qualidade, responsabilidade e em obediência ao disposto nesta Instrução 

Normativa. 

Cid 
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SEÇÃO VII 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 40r. A SEMEC encaminhará cópia das Leis que regem a transferência das recursos 

financeiros recebidos no formato dos Programas cuja finalidade é o custeio do transporte 

escolar ao setor de Prestação de Contas de Convênios. 

Art. 41.2. C setor de Prestação de Contas de Convênios realizará a junção dos documentos 

necessários para a elaboração das prestações de contas dos programas de repasse financeiro 

para o custeio da transporte escolar. 

Art. 42E. O setor de Prestação de Prestação de Contas de Convênios realizará todos os 

procedimentos necessários ao cumprimento das prestações de cantas em conformidade com 

as exigências e prazos estabelecidos pelos çoncedentes, inclusive o envio da documentação 

comprobatória, quando necessário, ao concedente. 

CAPITULO VIII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 43E. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais e/ou técnicos assim exigirem, bem como manter o processo de melhoria continua das 

serviços públicos municipais. 

Art. 44a. Dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser 

solucionadas junto ao setor Municipal de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura esporte e Turismo. 	

13j°1  

Art. 45e. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, Cultura esporte e Turismo através das 
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unidades escolares, divulgar, orientar e cumprir as orientações contidas nesta Instrução 

Normativa a todos os envolvidos no processo de contratação e prestação de serviços de 

transporte escolar. 

Art. 462. O servidor responsável pelo setor de transporte escolar (Diretor de Transporte) ficará 

responsável por manter em seu arquivo de rotina, controles individualizado por meio de livros, 

fichas ou listagens eletrônica que permitam a realização do acompanhamento e fiscalização do 

prestadores de serviços do transporte escolar e frota oficial. 

Art. 472.0  não atendimento de qualquer procedimento constante desta Instrução Normativa 

sujeitará o servidor as penas previstas no Regime Jurídico dos Servidores Municipais de 

Cabixi/RO. 

Art. 489. Os procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa entrarão em vigor a 

partir da data de sua publicação. 

CABIXI,R0 02 de Março de 2020. 
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ANEXO I 

ATESTADO DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 

MUNICÍPIO DE CABIXI — RO 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins de liquidação de despesa que a empresa 

	  executou o serviço de transporte escolar para os alunos 

regularmente matriculados nesta unidade escolar e cadastrados para uso do veiculo escolar 

no mês de 

  

totalizando 	dias trabalhados no(s) roteiro(s) de ne 

    

  

Cabixi/RO 	de 	 de 

   

     

            

      

Diretor Escolar 
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL 

DA: Coordenadoria Municipal de Transporte Escolar 

PARA: Secretária Municipal de Educação 

Senhora Secretária, Informo a V. S.z, que a empresa 	  

realizou os serviços de Transporte Escolar em conformidade com (modalidade de licitação) 

	 Processo Administrativo n'a 	 contrato ne 	 durante o 

mês de 

 

totalizando 	dias trabalhados nos roteiros n3 

 

   

      

      

mediante o acompanhamento realizado por esta Coordenadorla e conforme atestam os 

diretores escolares responsáveis pelas unidades escolares atendidas com a respectiva 

prestação de serviços. Sendo assim, recomendo a V. 5.1' que proceda a liquidação de despesa 

no valor de R$ 	  mediante o empenho na 	  realizado com recursos do 

Cabixi-RO, 	de 

Servidor Responsável 

Coordenadora Municipal de Transporte Escolar 

de 
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ANEXO III 

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 

DA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

PARA: Secretaria Municipal de Fazenda 

Senhor Secretário, Declaramos para os fins de Liquidação de Despesas, com base no Relatório 

de Acompanhamento da Coardenadoria Municipal de Transporte Escolar e nos atestados das 

unidades escolares, que a empresa 	  executou os serviços de 

transporte escolar a contento no mês de 	  perfazendo 	dias trabalhados nos 

roteiros n$ 	 conforme Contrato de Prestação de Serviços nc. 	Portanto, 

somos favoráveis ao pagamento no valor de R$ 	 com recursos do 	  

Cabixi - RO, 	de 	 de 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO IX 

RELAÇÃO DOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 

ESCOLA: 

Nome Endereço Deficiente 

Sim/Não 

Documentos Telefone 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

19 

15 

16 
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17 

18 
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ANEXO V 

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA 

DATA 	/ 	/ 

PLACA 	  

PROPRIETÁRIO 	  

LOTAÇÃO DO VEICULO 	  

Atende 	"o atende 

Equipamento Obrigatórios para Execução dos senrkos de Transporte Escolar-- --1/2 

PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO 

PROTETORES DAS RODAS TRASEIRAS DOS ÓNIBUS 

ESPELHOS RETROVISORES INTERNO E EXTERNOS 

4 LIMPADORES DE PÁRA-BRISAS 

5 PAIA INTERNA DE PROTEÇÃO CONTRA O SOL (CONDUTOR} 

FAROLETES E FARÓIS MANTEMOS DE LUZ BRANCA E AMARELA 

LaNTERNAS DE LUZ VERMELHA NA PARTE TRASEIRA 

8 BUZINA 

9 DISPOSII1V0 DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA OU REFLETORA DE 

EMER.GRNUA INDEPENDENTE DO CIRCUITO ELÉTRICO DO VEÍCULO. 

10 EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VEICULO DE CARGA E COLETIVOS 

11 FREIOS DE ESTACIONAMENTOS E DE MARCUIA COM COMANDOS 

INDEPENDENTES 

11 LUZ PARA SINAL PARA lin DE FREIOS" 

13 ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA 

IA INDICADORES LUMINOSOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO (SETA) 

15 CINTO DE SEGURANÇA PARA PASSAGEIROS 

27 



Pref e itu r a Municipal de 

CABIXI eRControle 
Interno 

   

16 PNEUS COM CONDIOES MÍNIMAS DE SEGURANÇA 

17 REGISTRADOR DE VELOCIDADE (TACOGRAPCI) PARA ÓNIBUS 

18 BANCOS FIXOS COM ENCOSTO 

19 VENTILAÇÃO NATURAL E ILUMINAÇÃO 

20 BAGAGEIRO/COMPARTIMENTO ADEQUADO PARA O CONDICIONAMENTO 

DA CAIXA DE FERRAMENTAS 

21 PNEUS STEP PARA ÓNIBUS ACONDICIONADOS 

21 INSCRIÇÃO TRANSPORTE RURAL NA FORTE LATERAL E TRASEIRA DO 

VEICULO. IESCOLAR) NA COR AMARELA, À MEIA ALTI-ON COM NO 

MÍNIMO QUARENTA CENTÍMETROS DE LARGURA EM TODA EXTENSÃO 

DAS PARTES. 

23 FAIXA REFLETORA EM TODA A EXTENSÃO DA PARTE LATERAL E TRASEIRA 

DOS VEICULOS, COM NO MÍNIMO DUZ CENTÍMETROS DE ALTURA. 

24 PARA-BRISAS 

VISTORIADO POR 	  

INSPETOR DE EQUIPAMENTO/COMISSÃO 
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1 Regular I 	I Bom I lInsufidente 

) Regular ( /Insuficiente 

Regular I Rnsuflciente 

( /excelente ) Bom 

01. Parte mecânica do veículo: suspensão filtros vazamentos, cruzetas, rolamentos das roda 

lexcelente II )Bom 

Caixa de marchado veiculo: verificar se possui vazamentos ruldos e outras observações. 

te-cociente 

Diferencial do veiculo: erificar se possui vazamento e outras observações. 

I 	1 Bom texcelente Rnsufidente 1 Regular 

Cenclicees do motor: verificar se possui vazamentos, ruídos e outras observaebes. 
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ANEXO VI 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR POR 

TRAJETO ANO 	 

TRAJETO 02— ESCOLA DA ZONA URBANA 

Motorista CPF RG 

CNH I ) Curso I 	)Molae 	I 

Passageiros 

/Condução de 

/Escolar 

Empresa CNP]: 

Condições de freies: verificar se os freios funcionam corretamente. 

I 	/excelente I 	terem II 	1 Regular t. 1Ins te 
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} Regular { }Insuficiente 

Condições dos pneus do veiculo 

}excelente )Bom I 	Regular 	 I 	}Insuficiente 

Condições da pede elétrica: partida,ardi 	alizaç es, exte mas e Iluminação interna. 

I 	}excelente I 	Bom ( 	I Regular ( 	}Insuficiente 

Condições da parte externa do veiculo latada 

( 	/excelente ( 	} Bom ) Regular { }Insuficiente 

Condições do sistema h Orá lixo: setor de direção 

I 	}excelente ( 	I Bom ) Regular { }insuficiente 

Estado do para-brisa do veiculo. 

I 	}excelente } Bom 1 Regular ( }Insuficiente 

11-Condições das poltronasalto de segurança. 

I 	}excelente } Bom ( 1 Regular I }Insuficiente 

I }excelente 1Insuficien ( 	} Regular ( Bom 

12- Condições dos indicado es: hodómetro e horimetro, possui 

I }excelente } Bom 

13-0 veiculo possui as ferr mentes básicas e equipamentos de segurança: chave de oda, macaco, cinto de 

segurança do motorista e p ssageiros, Pneu reserva, extintor e triangulo de sinalização 
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14-O veículo está adesivado com "número do convênio CASO TENHA 



( 	}excelente ( ) Bom 

Insuficiente ( 	) Regular 

Regular Ilnsuficlente 

I Bom 1excelente )Insufi len ( 	) Regular 

15-O veiculo emplacado no município 

( 	I Bom I 	Iexcelente 

16-Condições das poltronas e cinto de segurança. 
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Comis,o de vistoria do transporte escolar, conforme portaria ne 

Cabixi/RO, data. 

Assinatura Comissão 
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ANEXO VII 

FICHAS DE CONTROLE PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE 

SERVIÇO  DE TRANSPORTE ESCOLAR 

DADOS DA EMPRESA 

RELAÇÃO ATUALIZADA DOS VEÍCULOS 

DADOS DO CONDUTOR 	  

DADOS DO MONITOR 

HISTÓRICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS 	  

CONTRATON° 

HISTÓRICO DE 

OCORRÊNCIAS 	  
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ANEXO VIII 

FICHAS DE CONTROLE PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONDUTORES E 

MONITORES  DO TRANSPORTE ESCOLAR 

DADOS DA EMPRESA: 

DADOS PESSOAIS: 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEVER SER ANEXADOS 

( CÓPIA) NA PASTA DO CONDUCTOR E MONITOR. 

• 	DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM A CONTRATADA (do conductor e monitor) 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CURSO ESPECIALIZADO NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DO 

CONTRAN 

CURSO DE TREINAMENTO DE PRATICA VEICULAR EM SITUAÇÃO DE RISCO E TRANSPORTE ESCOLAR NOS 

TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DO CONTRAN (CONDUTORES DE VEICULOS) 

CERTIDÃO NEGATIVA DO DETRAN ATUALIZADA QUE COMPROVE QUE NÃO COMETEU NENHUMA 

INFRAÇÃO GRAVE OU GRAVÍSS/MA, OU SER REICIDENTE EM INFRAÇÕES MÉDIA DURANTE OS DOZE 

ÚLTIMOS MESES (CONDUTORES DE VEÍCULOS) 

CERTIDÃO NEGATIVA ATUALIZADANALIDADE DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL 

RELATIVAMENTE AOS CRIMES DE HOMICÍDIO, ROUBO, ESTUPRO E CORRUPÇÃO DE MENORES, 

HISTÓRICO DE ACOMPANHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS 

CONTRATUA IS 	  

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS 	  

33 
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ANEXO IX 

Formulários para estabelecer rotina de controle e realização de pesquisa de satisfaço entre os 

usuâ los 

Pergunta : elabora 

3 	  

4 	  

5 	  

6 	  

Obsovaçaes ou considerações finais 

34 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035

