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DECRETO Nº. 99, DE 12 DE AGOSTO DE 2009. 

 
O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito e empossado na forma da lei, no 

uso de suas atribuições legais. 
 
 
Considerando a necessidade de se estabelecer normas regulamentares para autorizar a prestação 

do serviço de transporte escolar no Município. 
 

 
DECRETA: 
 

Art. 1° - Fica regulamentado na forma deste Decreto, o serviço de transporte escolar no Município. 
 
Art. 2° - Serviço de Transporte Escolar é aquele prestado por pessoa física e/ou Jurídica 

devidamente autorizada, com o uso de automóvel caracterizado para o transporte de estudantes, 
observadas as normas desse Decreto. 

 
Art3° - O pedido de autorização para exercer a atividade de Transporte Escolar no Município, a ser 

feito em modelo de requerimento único e de uso comum desta Prefeitura, deverá ser acompanhado da 
seguinte documentação, sem a qual não pode ser protocolado:  

 
I – relativamente à pessoa do requerente: 
 
a) Cópia de comprovante de residência no Município; 
b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Municipal; 
c) certidão negativa de débito com a Receita Federal;  
d) cópia da carteira de identidade; 
e) cópia do cartão de identificação do contribuinte da Receita Federal – CPF/CNPJ 
f) cópia do contrato social, caso seja pessoa jurídica; 
 
II – relativamente aos veículos a serem utilizados: 
 
a) cópia do documento de propriedade em nome do requerente ou da autorização de transferência 
do veículo devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida. 
b) cópia da documentação de porte obrigatório exigida pela legislação de trânsito e em dia com as 
obrigações fiscais; 
 
III – relativamente aos condutores dos veículos: 
 
a) carteira nacional de habilitação na categoria “D”; 
b) carteira de identidade; 
c) CPF; 
d) comprovante de residência no Município; 
e) atestado médico e de sanidade mental; 
f) certidão negativa da vara criminal de Valença; 
g) certidão negativa de débito para com a Fazenda Municipal; 
h) certidão ou declaração de que não está impedido de dirigir pela legislação nacional de 

trânsito; 
i) dois retratos 3X4; 
 
§1° - O órgão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, responsável pelo controle do serviço 

de transporte escolar deverá exigir a apresentação dos originais relativos aos documentos apresentados 
por cópias, conferi-los e autenticar as respectivas cópias antes de liberar a autorização. 

 
Art. 4° - Não pode uma pessoa ser portadora de mais de uma autorização de prestação do serviço 

de transporte escolar. 
 
Art. 5° - Para cada veículo cadastrado será permitido somente o cadastramento de um motorista 

auxiliar. 
 
§1° - Não pode um motorista auxiliar cadastrado ser vinculado a mais de uma pessoa autorizada 

para prestação de serviço de transporte escolar. 
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§2° - O cadastramento de motorista auxiliar será feito mediante pedido regularmente processado 
no Protocolo da Prefeitura, acompanhado de autorização escrita do respectivo autorizado e de todos os 
documentos do item III do artigo 3° deste Decreto. 

 
Art. 6° - Não é permitida a condução de veículo autorizado para o serviço de Transporte Escolar 

por outra pessoa que não o motorista ou o seu auxiliar cadastrado para o veículo. 
 
Parágrafo único – A responsabilidade pela prestação do serviço de Transporte Escolar é exclusiva 

da pessoa autorizada, ainda que o veículo esteja sendo conduzido pelo motorista auxiliar cadastrado. 
 
Art. 7° - No caso de falecimento do autorizado (pessoa física), desde que comprovado com a 

documentação pertinente e após parecer favorável da Procuradoria Jurídica do Município, será permitida a 
transferência para viúva ou herdeiro legal. 

 
Art. 8° - Os veículos a serem utilizados no serviço de Transporte Escolar devem estar em perfeito 

estado de conservação e cumprir todas as exigências constantes nos artigos 136 e 137 do capítulo XIII da 
lei n° 9.503 de 23 de Setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro. 

    
I – A idade do veículo não deve ultrapassar 15 (quinze) anos a contar de sua fabricação. 
 
II – Todo veículo deve manter um monitor para auxiliar o motorista no embarque, desembarque, e 
condução até um local seguro, dos usuários do serviço. 
  
Art. 9° - Analisada a documentação do requerente, do motorista, e do veículo, estando de acordo 

com as normas deste Decreto, o processo será encaminhado ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, 
para autorizar o serviço à pessoa requerida. 

 
Art. 10° - Autorizado o serviço pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos, a Coordenadoria de 

Trânsito, Tráfego de Ronda Escolar comunicará ao interessado de que, antes de receber a autorização, 
deverá se cadastrar junto à Fazenda Municipal bem como os motoristas. 

 
Art. 11° - Após o cadastramento do autorizado junto à Fazenda Municipal, mediante anexação de 

cópia do respectivo Alvará de licença no processo de autorização, o setor competente da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos expedirá a Autorização de Emplacamento na categoria correspondente. 
 

Parágrafo único – A Autorização de Emplacamento é o documento pelo qual o autorizado 
promoverá junto ao órgão estadual de trânsito a mudança de placa 
ou o emplacamento no caso de veículo ainda não emplacado. 

 
Art. 12° - A substituição de um veículo por outro de pessoa já autorizada deverá ser objeto de 

pedido protocolado junto à Prefeitura, acompanhado da seguinte documentação: 
 
a) cópia do documento de propriedade do novo veículo em nome do requerente. 
b) cópia da documentação de porte obrigatório exigida pela legislação de trânsito e em dia com 

as obrigações fiscais. 
c) comprovante da baixa da placa do veículo cadastrado anteriormente junto ao órgão de 

trânsito. 
 
Art. 13° - São deveres do prestador autorizado do serviço de Transporte Escolar: 
 
a) exercer efetivamente o serviço objeto da autorização; 
b) tratar com o devido respeito e urbanidade os usuários do serviço; 
c) observar as regras de trânsito; 
d) obedecer às regras estabelecidas pelo Município para prestação do serviço; 
e) prestar auxílio aos usuários do serviço em geral e especialmente no embarque e 

desembarque conduzindo-os até local seguro. 
f) manter-se adequadamente vestido; 
g) cumprir com as obrigações fiscais e tributárias do Município; 
 
Art. 14° - Qualquer dúvida na aplicação deste Decreto deverá ser objeto de decisão expressa do 

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil, em processo administrativo regular. 
 
Art. 15° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.       
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Gabinete do prefeito, em 12 de agosto de 2009 
  

 
VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES 

Prefeito 


