DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA
Informamos que os proprietários dos veículos de transportes escolar deverão entregar,
no dia da vistoria, os seguintes documentos:
1.

Cópia do Documento do veículo referente a linha licitada.

2.
Atestado médico atualizado e emitido nos últimos 60 dias ou cuja a validade
descrita no atestado esteja em vigor, comprovando condições de sanidade física e
mental e este deverá ser renovado anualmente;
3.
Cópia da carteira nacional de habilitação categoria D ou E, conforme o veículo
a ser conduzido, observar a validade e se o curso especializado de transporte escolar
está inserido na mesma, conforme Resolução nº168/2004/CONTRAN(art.33), que
passou a ser obrigatória, não valendo a exibição do certificado, e estar em dia com os
cursos de reciclagem;
4.
Certidão Negativa de condenação criminal, com trânsito em julgado, emitidas
pela Justiça Estadual da Comarca da qual é domiciliado e no município de Buritis e
apresentar atestado de bons antecedentes;
5.
Declaração de que está ciente que deverá cumprir os seguintes requisitos,
dentre os demais que se fizerem necessários:
a)

Obedecer ao disposto no artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro;

b)
Trajar-se adequadamente, entendendo-se como tal, o uso de camisa com
mangas, calça comprida e sapato, e ainda com o crachá de identificação;
c)
Usar cinto de segurança enquanto estiver dirigindo o veículo. Todos os
motoristas deverão exigir dos passageiros o uso do cinto de segurança durante a viagem.
Se houver resistência por parte do aluno, deverão comunicar a diretoria da escola para
devidas providências;
d)
Conduzir os escolares do seu embarque até o seu destino final sem interrupção
voluntária da viagem, observar e esperar a entrada do aluno na escola, caso contrário
comunicar imediatamente a direção da escola para providências cabíveis;
e)

Tratar com urbanidade e polidez os escolares, professores e o público;

f)
Aproximar o veículo do acostamento ou ponto para embarque e desembarque
dos escolares;
g)

Facilitar o pessoal credenciado pela Administração a realizar a fiscalização;

h)
Entregar aos escolares, no prazo de 01 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido
no veículo;

i)

Manter-se com o decoro e a devida correção;

Possuir conhecimento do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.

