
 

 

EDITAL Nº 140/18 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018 

 

Chamada para inscrição do Transporte Escolar, 

de alunos da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio e das Escolas da 

Rede Municipal, Rede Estadual e Privada, para 

o ano letivo de 2019............................................ 

 

 O Prefeito do Município de Não-Me-Toque – RS, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente as contidas na Constituição Federal e Estadual e, em cumprimento as 

Diretrizes da Lei Federal nº 9.394/96, torna público o chamamento para inscrição do 

Transporte Escolar para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, da Rede 

Municipal de Ensino, residentes na zona urbana, que já utilizam o transporte escolar no 

ano de 2018, e todos os alunos que necessitem de transporte escolar para o ano letivo de 

2019, residentes na zona rural, conforme a Lei nº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases – 

LDB, que prevê o direito ao aluno no uso do transporte escolar, mediante a obrigação de 

Estado e Municípios, conforme transcrição abaixo: 

“Art. 208. O dever do Estado com educação será efetivado mediante 
a garantia de: 
[...] 
Inciso VII – 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 
(redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).” 

 

I -  A Lei nº 10.709 foi instituída com o escopo de alterar a Lei nº 9394/96, 

incluindo no artigo 10, VII, e artigo 11, VI para determinar competência aos Estados e 

Municípios em garantir o transporte para os alunos de suas respectivas redes de ensino. 

 “Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

[...] 

VII – assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal 

[...] 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 



 

 

[...] 

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.”      

 

II -  Destaca-se que o Artigo 3º da Lei 10.709/03 possui um dispositivo de suma 

importância para negociações entre os estados e municípios, de forma a prestar um 

atendimento de qualidade a todos os alunos que precisam do transporte para ter 

garantido o seu direito à educação. 

“Art. 3º Cabe aos Estados articular-se com os respectivos Municípios, 
para prover o disposto nesta Lei da forma que melhor atenda aos 
interesses dos alunos.” 

 

III -  As inscrições devem obedecer aos seguintes calendários e horários: 

a) Data das inscrições: 10 a 28 de dezembro de 2018; 

b) Local das inscrições: Secretaria Municipal da Educação; 

c) Horário: Das 8 h e 15 min às 11 h e 30 min e das 13 h e 30 min às 17 h.  

 

IV -  Critérios para Inscrição: 

a) Os alunos que ainda não utilizam o transporte escolar, portanto, novos para 

2019, residentes na Zona Urbana e matriculados em escolas da Rede Municipal de 

Ensino, que tem interesse em utilizar o transporte escolar, deverão fazer inscrição na 

Secretaria Municipal da Educação, a qual concederá o transporte conforme a 

disponibilidade de vaga por linha, e obedecendo a ordem cronológica de inscrição. 

  

Gabinete do Prefeito do Município de Não-Me-Toque - RS, em 29 de outubro de 

2018. 

Pedro Paulo Falcão da Rosa 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 
 
Eli Terezinha Xavier Donatti 
Secretária Municipal de Educação 


