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Das
vistorias
aptas,
houveram
aumento
de
934,5%
no
INTRODUÇÃO
ano seguinte (ano 2015) do primeiro ano de vistoria
Ao longo da história, a sociedade brasileira foi conforme analise da tabela 1 (DETRANNET, 2016).
caracterizada “pela desigualdade e pela falta de
TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS VISTORIAS ESCOLARES
oportunidades” que inviabilizam o gozo de muitos POR TIPO DE RESULTADO, NO 2º SEMESTRE DOS ANOS
“direitos fundamentais do cidadão” (FEIJÓ, 2006). 2014, 2015 E 2016.
Atentos a obrigação, o poder público do Rio Grande do
1993
Norte imbuídos no dever em oferecer o transporte
1.776
1629
escolar seguro e de qualidade, firmaram um TAC (Termo
de Ajustamento de Conduta) entre os órgãos: Ministério
Público e Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
778
753
do Rio Grande do Norte no ano de 2014, criando
156
116
125
52
instrumentos que tornem viáveis as determinações
legais, com a finalidade de proporcionar a garantia do
2014*
2015
2016
direito ao acesso à educação e inclusão social àqueles
APTAS
INAPTAS
SEM RESULTADO
FONTE: DETRANNET, RELATORIO DE VISTORIA ESCOLARES DO DETRAN/RN, 2016
que necessitam deste suporte estatal.
Sendo avaliados, a cada semestre, por critérios
OBJETIVO
técnicos da vistoria os itens: “registro como veículo de
Consiste em demonstrar o comparativo semestral entre
passageiros, pintura de faixa horizontal na cor amarela,
os quantitativos de veículos aptos, inaptos e sem
com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em
resultado entre os anos de 2014, 2015 e 2016 nos 2º
toda a extensão das partes laterais e traseira da
semestres e a necessidade de aprimoramento na
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo
sistematização dos dados para o subsídio das
que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor
informações.
amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
METODOLOGIA
equipamento registrador instantâneo inalterável de
Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com velocidade e tempo, lanternas de luz branca, fosca ou
abordagem quantitativa, realizada no Sistema do amarela dispostas nas extremidades da parte superior
DETRANNET, por meios de relatórios estatísticos dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na
baseados nas fiscalizações de vistorias veiculares do extremidade superior da parte traseira; cintos de
transporte escolar realizadas por servidores do segurança em número igual à lotação” conforme Art.
136 da Lei 9.503 (BRASIL, 1997).
DETRAN/RN entre os anos de 2014, 2015 e 2016.

RESULTADO E DISCUSSÃO
A partir do levantamento realizado no Setores de
Vistoria e Informática do DETRAN/RN observou-se o
registro de 1.984, 2.871 e 2.523 vistorias escolares
entres os anos de 2014, 2015 e 2016 (DETRANNET,
2016).
Os veículos especialmente destinados à
condução coletiva de escolares devem atender a
legislação vigente e somente poderão circular nas vias
com prévia autorização emitida pelo órgão ou entidade
executivos de trânsito que neste caso é o DETRAN/RN.
Portanto foram enquadrados na condição de inaptidão
a quantidade de 1.776, 1.993 e 1.629 referente
respectivamente aos anos observados, conforme
vistorias semestrais para verificação dos equipamentos
obrigatórios e de segurança previsto pelo Código de
Trânsito Brasileiro.
REFERÊNCIAS:

CONCLUSÃO
Esta produção científica evidencia que o trabalho
técnico da equipe de vistoriadores do DETRAN/RN e o
Ministério Público nas vistorias veiculares é o serviço
de maior relevância para o monitoramento contínuo da
qualidade funcional deste transporte. De maneira que
os dados coletados a partir desta pesquisa serão
processados de forma analítica quanto aos seus
resultados, podendo auxiliar as autoridade e gestores
nas adequações exigidas nas normas vigente, como
também com os novos indicadores, na tomada de
decisões para providências necessárias quanto as
condições seguras dos veículos escolares no tráfego
viário
dos
inúmeros
cidadãos
beneficiados
cotidianamente.
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