
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  

 

                                                                           
PORTARIA Nº 2 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
 
 
O GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, Estado da Bahia, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,  
 
CONSIDERANDO o artigo 208 inciso VII da Constituição Federal, onde garante que 

a Educação é dever do Estado e Município e que será efetivada mediante a garantia 

de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde; 

  

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 

9.394/96 (com acréscimo da Lei nº 10.709/2003), em especial os artigos 10 e 11, 

onde determina que os municípios incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar 

dos alunos da rede municipal de ensino; 

 

CONSIDERANDO a Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), artigos 21 e 24, 

onde estabelece que é dever dos municípios, no âmbito de sua circunscrição,  

cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições; 

 

CONSIDERANDO o Edital Pregão Presencial nº 003/18PP cujo objeto é a 

“Contratação de empresa e/ou pessoa física para serviço de transporte escolar 
em bom estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código 
de trânsito nacional, destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e 
ensino fundamental, segmentos I e II da rede municipal de ensino, aos alunos 
do ensino médio da rede estadual residentes na zona rural deste Município 
Guanambi.”; 
 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 97 de 31 de Janeiro de 2017 que 

regulamenta o transporte escolar do Município de Guanambi; 
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CONSIDERANDO que é primordial verificar frequentemente o estado de 

conservação do veículo, itens de segurança e documentação tanto do veículo, como 

do condutor.  

RESOLVE: 

Art. 1º Designar Comissão de Vistoria do Transporte Escolar Municipal do ano de 

2018, composta pelos seguintes membros: 

 Rogério Carvalho Martins – Representante da Superintendência Municipal 

de Trânsito; 

 Rogério da Cruz Mota - Representante da Superintendência Municipal de 

Trânsito; 

 Kelly Alves dos Santos - Representante da Superintendência Municipal de 

Trânsito; 
  
Art. 2º A Comissão de Vistoria do Transporte Escolar terá as seguintes atribuições: 

- Realizar a vistoria para verificar se os veículos preenchem as normas previstas no 

CONTRAN; 

- Avaliar os veículos do transporte escolar mediante a ficha de avaliação do veículo, 

no início do processo de contratualização, sendo reavaliado no final do semestre de 

cada ano letivo; 

- Encaminhar todas as fichas de avaliações devidamente preenchidas com Parecer 

Conclusivo sobre as condições físicas dos veículos no prazo máximo de 8 (oito) dias 

a contar da data da última vistoria.  

 
Art. 3º. Os trabalhos da Comissão de Vistoria do Transporte Escolar acontecerão 

nos dias 15 e 16 de Fevereiro do corrente ano, obedecendo a escala abaixo: 

 

- Dia 15/02 – Vistorias das linhas das regiões do Baixio e dos Distritos de Morrinhos 

e Ceraíma, onde os veículos deverão se deslocar para a Superintendência Municipal 

de Trânsito; 

- Dia 16/02 – Vistorias das linhas do Distrito de Mutans, onde a Comissão se 

deslocará para o Distrito e fará a vistoria dos veículos. 
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Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 

6 de fevereiro de 2018 

 

  Jairo Silveira Magalhães 
Prefeito do Município de Guanambi 

 


