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1. INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO AUDITADO 

 

O texto constitucional brasileiro, em seu artigo 205, garante a todos os brasileiros o direito à 

educação de qualidade e considera dever do Estado e da família promover sua implementação. 

Logo, a Educação é direito humano fundamental com vistas a garantir o pleno desenvolvimento, a 

qualificação profissional dos cidadãos e o preparo para a vida1. O Estado e as famílias são os 

guardiões desse direito. 

 

No entanto, para que esse direito seja viabilizado é necessário assegurar elementos materiais 

constitutivos, como o Transporte Escolar – serviço indispensável especialmente nas áreas rurais 

onde crianças e jovens têm seu acesso à escola prejudicado devido às grandes distâncias dos centros 

urbanos, estradas em situação precária, ausência de escolas próximas, falta de profissionais 

habilitados, entre outros2. 

 

A educação deve ser oferecida preferencialmente em escola próxima da residência do estudante, em 

ambiente educacional que observe as peculiaridades de sua realidade social. A oferta de escolas nas 

proximidades da residência do estudante possibilita o acompanhamento por parte dos pais, o 

envolvimento da comunidade e a inserção da escola na realidade da população. Ademais, permite 

que as crianças cheguem mais dispostas à aula, uma vez que são poupadas das longas viagens em 

veículos de transporte escolar3. Mas nem sempre isso ocorre e surge a necessidade de transportar as 

crianças para escola de outra localidade, como forma de assegurar seu acesso à educação. Assim, 

reconhecendo a relevância da questão para a qualidade da aprendizagem dos estudantes, o 

transporte escolar foi escolhido como tema a ser abordado na presente auditoria, considerando, em 

especial, no Município de Domingos Martins a grande extensão territorial rural, levando a um alto 

número de linhas de transporte escolar existentes, o que consequentemente amplia a possibilidade 

de ocorrência de erros e má gestão dos contratos. 

 

                                                           
1 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui... Acesso em: 29 de janeiro de 2018. 
2 Pesquisa Ônibus Rural Escolar do Brasil. Diretoria de Programas e Projetos Educacionais – DIRPE; Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE e Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes – CEFTRU, 
Universidade de Brasília – UNB. Setembro de 2009. 
3 Relatório de Auditoria Operacional para Avaliar o Transporte Escolar dos Alunos da Rede Pública de Ensino do DF, 
em 2014. Tribunal de Contas do Distrito Federal. Brasília, 2016. 
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Inicialmente criado para viabilizar o deslocamento de alunos residentes na zona rural, o transporte 

escolar hoje atende também estudantes residentes em áreas urbanas. Apesar de a obrigação com o 

transporte de escolares recair sobre estados e municípios, o Governo Federal, por intermédio do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, mantém programas de apoio a 

esses entes, tais como o “Caminho da Escola” e o “Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 

Escolar – PNATE”. Esses programas disponibilizam recursos, em caráter suplementar, e meios para 

aquisição de veículos urbanos e rurais, inclusive com itens de acessibilidade para estudantes com 

restrição de mobilidade, e para custeio das despesas com seguro, licenciamento, impostos, 

manutenção e pagamento de serviços contratados com terceiros. 

 

Cada estado e município têm regras próprias para determinar quais alunos da rede pública podem 

utilizar o transporte escolar gratuito. Em Domingos Martins, as regras são estabelecidas por meio da 

IN SEC nº 002/2014 versão 02, que precisa ser reavaliada, para que atenda em maior proporção a 

realidade municipal. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1.  Universo Auditado 

O Município de Domingos Martins possui 49 escolas em sua rede de ensino municipal, distribuídas 

em áreas urbanas e rurais, correspondendo a aproximadamente um total de 5.714 alunos 

matriculados, sendo que deste, uma média de 3.330 utilizam o Transporte Escolar, isto é, cerca de 

60% dos alunos são usuários dos veículos escolares, conforme informações da Gerência de 

Transporte Escolar, em resposta ao item 05 do Questionário 01 encaminhado pela Controladoria.  

 

O Transporte Escolar do Município é operacionalizado de forma mista, englobando frota própria e 

terceirizada. O Município possui no total, 167 linhas de Transporte Escolar, sendo 148 terceirizadas 

e 19 próprias. Abaixo estão relacionadas a quantidade de linhas terceirizadas por empresa 

responsável: 
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Tabela 1: Quantidade de linhas do Transporte Escolar Municipal Terceirizado, por Empresa. 

EMPRESA 
QUANTIDADE 

DE LINHAS 
CONTRATO 

Cooperativa de Transporte Serra Verde – COOP-SERVE 141 128/2015 

Canal Transporte e Locadora LTDA ME 7 129/2015 

Lua Azul Transporte e Turismo  2 130/2015 

Pizzol Transportes e Turismo 1 131/2015 

 

 

2.2.  Legislação Aplicável 

Sobre a prestação do serviço de Transporte Escolar aplicam-se as seguintes legislações, em suas 

respectivas esferas: 

 

a) Federal: 

• Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB; 

• Lei nº 10.709/2003 – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

 

b) Estadual: 

• Lei nº 9.999/2013 – Institui o Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE/ES; 

• Decreto nº 3.277-R/2013 – Regulamenta o funcionamento do Programa Estadual de 

Transporte Escolar – PETE/ES; 

• Portaria nº 009-R/2015 – Estabelece o valor referência do quilômetro rodado para o 

Programa de Transporte Escolar – PETE/ES; 

• Portaria nº 043-R/2016 – Estabelece o valor referência do quilômetro rodado para o 

Programa de Transporte Escolar – PETE/ES; 

• Portaria nº 038-R/2017 – Prorroga a Portaria nº 043-R/2016 que estabelece o valor 

referência do quilômetro rodado para o Programa de Transporte Escolar – PETE/ES; 

• Instrução de Serviço nº 093/2016 Consolidada – DETRAN/ES - Estabelece critérios 

para a emissão da autorização que diz respeito o art. 136 do Código de Trânsito 

Brasileiro destinada aos veículos de pessoas físicas ou jurídicas para a realização do 

serviço de transporte de escolares no âmbito do Estado do Espírito Santo, bem como 

para o registro de seus condutores e acompanhantes.  
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c) Municipal 

• Instrução Normativa SEC nº 002/2014 – que dispõe sobre os procedimentos para a 

realização de transporte escolar de alunos matriculados na rede pública de ensino do 

município de Domingos Martins – ES. 

 

2.3. Limitações 

Não obstante a urgência na execução dos trabalhos observa-se um número significativo de 

obstáculos para a sua efetiva realização, em suma, destacam-se: grande extensão territorial rural do 

município, quantidade exorbitante de linhas de transporte escolar, grande proporção de alunos da 

rede de ensino que são usuários do Transporte Escolar, acordos verbais estabelecidos entre pais, 

transportadores e servidores da administração anterior, quadro de pessoal insuficiente para 

estabelecer o controle e a fiscalização do serviço, ausência de regulamentação condizente com a 

realidade municipal, ausência de sistema informatizado que congregue as informações referentes às 

rotas e alunos usuários, entre outras. 

 

2.4. Benefícios Estimados 

A realização deste trabalho proporcionará a melhoria do serviço, à correção de desvios 

(irregularidades), a economia considerável nos valores atualmente gastos, pela exclusão de rotas e 

quilometragens indevidas, melhoria na estrutura de controle e fiscalização do serviço, atualização 

da regulamentação municipal sobre o assunto, ao incremento da eficiência e efetividade nos 

serviços, a padronização dos procedimentos, entre outros. 

 

3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna de 2018 exarado pelo Decreto Normativo nº 

3.148/2017, evidenciado abaixo, parcialmente, realizou-se Auditoria Operacional e de 

Conformidade na prestação e gestão do serviço de Transporte Escolar municipal de Domingos 

Martins, com execução programada no Plano de Auditoria nº 001/2018, abrangendo aspectos 

administrativos processuais internos e legais. 
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Tabela 2: Exposição do Plano Anual de Auditoria Interna, referente às atividades de 2018, para o Sistema de Educação. 
SISTEMA OBJETO PERÍODO 

SEC – Sistema de Educação 
Auditoria no serviço de Transporte 

Escolar. 
Janeiro a Março 

 

4. OBJETIVOS 

 

O objetivo desta auditoria interna consiste em avaliar a aderência das ações praticadas no âmbito do 

Transporte Escolar às normas exigentes, bem como a economia, a eficiência, a eficácia e a 

efetividade das atividades operacionais desenvolvidas pelo setor responsável. Em abordagem mais 

detalhada, serão avaliados os seguintes aspectos: 

• O cumprimento pelo Município de Domingos Martins dos quesitos legais que regulamentam 

o funcionamento do Transporte Escolar; 

• O Processo Licitatório que gerou os contratos de prestação de serviços de transporte escolar, 

avaliando a execução e a conformidade com os dispositivos regulamentadores; 

• Se a Prefeitura de Domingos Martins oferece transporte escolar a todos os alunos da rede 

municipal de ensino, que se enquadram nos critérios legais de concessão; 

• As condições dos serviços prestados pelas frotas, própria e contratada; 

• Avaliar as linhas de transporte escolar existentes (in loco), identificando sua real 

necessidade, e se estão sendo realizadas conforme os parâmetros previstos na licitação, em 

especial, a quilometragem, a rota e o tipo de veículo; 

• Os gastos realizados com o transporte escolar municipal, os recursos utilizados e sua 

regularidade; 

• A presença de Sistema Informatizado para a organização, produção e tratamento dos dados 

referentes ao transporte escolar, em especial, sobre os alunos usuários e as rotas existentes; 

 

5. CRONOGRAMA DA AUDITORIA 

 

Disponibiliza-se a seguir o cronograma de atividades desenvolvido e executado nos trabalhos 

referentes ao Processo de Auditoria nº 06374/2016: 
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Tabela 3: Cronograma das atividades desenvolvidas na Auditoria do Sistema de Educação – Transporte Escolar 
Municipal de Domingos Martins. 

ENTREGA DESCRIÇÃO TÉRMINO 

Planejamento 

o Elaboração das documentações para a instrução do processo de 

auditoria: 

- Plano de Auditoria; 

- Termos de Designação e de Não Impedimento; 

- Termos de Apresentação e Comunicação; 

- Matriz de Planejamento; 

- Projeto de Fiscalização; 

- Plano Amostral; 

o Envio da comunicação para o Prefeito; 

o Envio das comunicações e questionários, solicitações de 

informações e processos para os órgãos auditados, bem como 

requerendo a marcação de reuniões com os gestores da área para 

a realização de entrevistas sobre assuntos específicos. 

23/03/2018 

Execução 

o Realização de reuniões, entrevistas e aplicação de questionários 

com os gestores da área responsável pelo Transporte Escolar, 

bem como com o Secretário da pasta, para detectar as 

insuficiências do serviço prestado, bem como a consistência da 

legislação municipal que ampara a concessão do mesmo, frente 

ao que é realizado na prática; 

o Avaliar a regularidade do processo licitatório que deu origem 

aos contratos de prestação de serviços de Transporte Escolar; 

o Realização de visitas a algumas linhas, selecionadas por 

amostragem, englobando todos os distritos, e na presença do 

respectivo transportador da linha, diretor da escola envolvida, 

um aluno usuário, o Chefe de Transporte Escolar, e se 

necessário, pais e outros servidores envolvidos (Fiscal de 

Transporte), com o intuito de verificar as condições do serviço 

prestado, bem como identificar se as rotas executadas, realmente 

correspondem ao que foi licitado, quanto a quilometragem, 

percurso e tipo de veículo; 

o Avaliar as despesas incorridas para manter o serviço; 

o Dispor um prazo para que cada setor e empresa contratada para 

montar o portal regularizem as pendências detectadas e 

28/09/2018 
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relatadas. 

o Avaliar a existência e a necessidade de um Sistema 

informatizado para administrar as informações do Transporte 

Escolar; 

o Elaboração da Matriz de Achados; 

Relatório 

o Discussões com o supervisor sobre as Evidências de Auditoria 

encontradas e elaboração do relatório preliminar; 

o Elaboração do Relatório Final de auditoria e revisão do mesmo 

pelo supervisor; 

30/11/2018 

 

Como observado, as atividades se estenderam além do tempo inicialmente previsto no Plano de 

Auditoria nº 001/2018. Isto ocorreu, em especial, pelo extenso número de atividades concentradas 

na Gerência de Transporte Escolar no início do ano, para promover as adequações necessárias ao 

início do período letivo, como atualização do número de alunos nas linhas por meio da chegada de 

novas matrículas, medição das linhas existentes, para propor a alteração e adequação das rotas por 

acréscimo/redução de alunos, ou correção de quilometragem e de trecho percorrido, manutenção 

dos veículos da frota própria e treinamento dos motoristas, entre outros, que prolongou a entrega 

dos questionários encaminhados ao setor. Além disso, somam-se as inúmeras demandas imediatas 

exigidas do Controle Interno pelos demais setores da Prefeitura, que pelo seu reduzido quadro 

funcional, protelou o andamento da auditoria em questão. 

 

Por fim, a ausência de disponibilidade de veículo para conduzir a equipe de auditoria até o local das 

linhas de Transporte Escolar selecionadas, para a realização das vistorias in loco, também 

contribuíram para estender os trabalhos que foram desenvolvidos. 

 

6. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA 

 

Os procedimentos adotados pela equipe técnica foram desenvolvidos em conformidade com aqueles 

sugeridos no Manual de Auditoria Interna do Município de Domingos Martins aprovado pelo 

Decreto Normativo nº 2759/2015, e as normas de Auditoria Governamental, correspondendo aos 

especificados a seguir: 

• Análise documental;  

• Consulta a legislação específica em âmbito federal, estadual e municipal; 
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• Aplicação de questionários aos gestores; 

• Aplicação de check-list da Instrução Normativa do Transporte Escolar no Municípi;,  

• Entrevista com o responsável pelo transporte escolar no Município;  

• Conversas com diretores das escolas municipais, alunos e condutores dos veículos; 

• Visita in loco a algumas linhas selecionadas aleatoriamente, da frota própria e terceirizada; 

• Inspeção física de alguns veículos selecionados aleatoriamente, da frota própria e 

terceirizados; 

 

As inspeções documentais foram efetuadas de acordo com as Normas de Auditoria Governamental, 

na forma regulada por esta Controladoria Interna, bem como em conformidade com as disposições 

constitucionais e legais. A princípio, para a verificação in loco, das linhas de Transporte Escolar 

Municipal, adotou-se o plano amostral apresentado a seguir: 
 

Tabela 4: Plano Amostral das linhas de Transporte Escolar Municipal a serem auditadas. 
DISTRITOS LINHAS SELECIONADAS 

ARACÊ 
Manzoli – Cordonário João Pizzol – Sítio Atibaia – Buaiz – Sítio Miliano – EMEF José Uliana 

São Paulo de Aracê até a divisa com o Município de Castelo – EMEF Córrego São Paulo 

BIRIRICAS 
Pau Amarelo – São Paulo de Viana – EMEF Biriricas 

Boqueirão – EMEF Biriricas 

MELGAÇO 
Vitor Kuhn – EMEF Augusto Peter Berthold Pagung 

Lídio Peterli – Pena – Geraldo Tesh – EMEF Melgaço 

PARAJU 
Goiabeiras – EMEF Alto Paraju 

Sítio Esperança – EMEF Antônio Francisco Erlacher 

PONTO ALTO 
Adolfo Raasch – Dalmázio Haese – Izidora Knidel – EMEF Fazenda Osvaldo Retz 

Alto Tijuco Preto – Morro dos Tramps – EMEF Tijuco Preto 

SANTA ISABEL 
Rio Jucu – Sítio Dois Irmãos – Daiana – BR 262 – EMEF Santa Isabel 

Venda da Simone – Bom Jesus – EMEF Santa Isabel 

SEDE 
Galo – Ponte Jucu – CMEI Germano Gerhardt – EMEF Mariano Ferreira de Nazareth 

Rio das Farinhas – EMEF Eugênio Pinto Santana 
 

O universo das linhas de Transporte Escolar foi dividido em subconjuntos, representados pelos 

Distritos do Município, decidindo-se pela escolha de 2 rotas por Distrito, devido ao reduzido quadro 

de funcionário da Controladoria. Dentre o quantitativo dos subconjuntos, as linhas foram 

selecionadas de forma aleatória, por sorteio. 

 

No entanto, no decorrer dos trabalhos foram verificadas algumas limitações à execução do item 

referente às visitas in loco nas linhas de Transporte Escolar, tais como, as descritas a seguir: 
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• Dificuldade no agendamento de carros para as visitas, ocorrendo, portanto, em datas muito 

espaçadas; 

• Estradas em precário estado de conservação, devido às chuvas freqüentes; 

• Reduzido quadro de funcionários da Controladoria, de forma que nos dias das visitas, as 

demais atividades permanecem interrompidas; 

• Ausência de conhecimento técnico pela equipe de auditoria das estradas do Município, de 

forma que possa ser avaliada a eficiência da rota, sua real necessidade, ou a possibilidade de 

serem readequadas; 

• Quantidade significativa de rotas de transporte escolar, tendo em vista à grande extensão 

territorial do município, de modo a expor uma necessidade urgente de reavaliação de grande 

parte delas, em especial, devido à prorrogação do serviço desde 2015, levando a fortes 

indícios, de alterações irregulares das rotas, quanto à quilometragem e tipo de veículo, 

realizadas verbalmente, sem formalização no processo. 

 

Diante deste contexto, a Controladoria se manifestou junto ao Prefeito e à Secretaria Municipal de 

Educação, pela inviabilidade da realização das visitas in loco nas rotas (percursos) de transporte 

escolar, e propôs em caráter de urgência, que fosse avaliada pela Administração a possibilidade de 

contratação de empresa privada especializada na medição e avaliação de rotas de transporte 

terrestre, por meio de GPS, para adequar e aperfeiçoar as linhas existentes, quanto aos aspectos de 

quilometragem, melhor percurso, e tipo de veículo adequado, bem como sugerir a extinção de rotas 

desnecessárias ou inviáveis, respeitando as particularidades das comunidades. Este serviço é 

fundamental, para o município, podendo vir a trazer considerável economia de recursos, a longo 

prazo, e melhorias na prestação dos serviços para os alunos, de forma a transformar-se em algo mais 

eficiente e agradável. 

 

Sendo assim, a equipe de auditoria, informou a alteração no Plano de Trabalho, de modo a não 

realizar mais a inspeção nos percursos de transporte escolar, mas sim, visitas nas escolas 

referenciadas pelas rotas selecionadas, pois se mostrou importante ferramenta de controle, 

apresentando bons resultados na confirmação de alguns requisitos, tais como: 

• Condições das estradas nas proximidades das escolas; 

• Condições dos veículos (limpeza e conservação); 

• Presença e uso do cinto de segurança; 
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• Uso de uniforme pelos transportadores; 

• Presença de monitor; 

• Lotação dos veículos; 

• Horários do Transporte; 

• Conversas com os usuários sobre as condições do transporte. 

 

A formalização desta alteração foi realizada nos seguintes termos, onde se lê: 

 
“Avaliar in loco e por amostragem as linhas de transporte escolar existentes, 
identificando sua real necessidade, e se estão sendo realizadas conforme os 
parâmetros previstos na licitação, em especial, a quilometragem, rota e tipo de 
veículo.” 

 

Lê-se: 
“Realizar visita as escolas referenciadas no Plano Amostral, com o intuito de 
avaliar, em especial, os seguintes aspectos: 
- Condições das estradas nas proximidades das escolas; 
- Condições dos veículos (limpeza e conservação); 
- Presença e uso do cinto de segurança; 
- Uso de uniforme pelos transportadores; 
- Presença de monitor; 
- Lotação dos veículos; 
- Horários do Transporte; 
- Visão dos usuários sobre as condições do transporte.” 

 

Considerando novamente os óbices referentes a própria equipe de auditoria, tais como, o reduzido 

quadro funcional e alocação de veículos para conduzi-la às visitas, selecionou-se, apenas 1 (uma) 

Escola por Distrito no Município, quando possível, totalizando 7, para a realização dos trabalhos. 

Além disso, para facilitar o deslocamento, escolheu-se o horário de 11h30min, no qual é possível 

acompanhar o encontro de rotas que retornam com os estudantes do turno matutino para suas 

residências, bem como chegam com os demais alunos para as aulas do turno vespertino. Na tabela a 

seguir são disponibilizadas as Escolas selecionadas para as visitas: 
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Tabela 5: Plano Amostral Retificado das Escolas Municipais a serem Visitadas para a Avaliação do Transporte Escolar. 
DISTRITOS ESCOLAS SELECIONADAS 

ARACÊ EMEF Luiz Pianzola 
BIRIRICAS EMEF Biriricas 
MELGAÇO EMEF Augusto Peter Berthold Pagung 

PARAJU EMEF Alto Paraju 
PONTO ALTO EMEF Fazenda Osvaldo Retz 

SANTA ISABEL EMEF Santa Isabel 
SEDE EMEF Eugênio Pinto Santana 

 

7. ACHADOS DE AUDITORIA E SUAS CONTEXTUALIZAÇÕES 

 

Esta seção apresenta uma visão consolidada das irregularidades e ausência de boas práticas 

detectadas durantes os trabalhos de auditoria. É considerada irregularidade aquele achado que 

representa violação as exigências legais, e por isso sua correção pode ser alvo de determinações por 

parte do TCE-ES. Por outro lado, é considerada ausência de boas práticas o achado que não viola as 

exigências legais, mas dificulta a adequada execução do Transporte Escolar. 

 

7.1. Sobre o Processo Licitatório – Pregão 38/2015 

A contratação do serviço de Transporte Escolar ocorreu por meio da realização de processo 

licitatório na modalidade pregão presencial, de nº 038/2015 realizado em maio de 2015. Os 

contratos decorrentes do processo licitatório supramencionado estão sendo prorrogados até o 

presente momento, considerando o fato de corresponderem aos requisitos de serviço continuado. 

Em seguida relatamos as inconsistências observadas a partir da análise dos documentos de 

contratação deste serviço, disponíveis no processo: 

 

a) Ausência de protocolização do processo e devida instrução processual 

O Pregão Presencial, nº 038/2015, responsável pela contratação de serviço de Transporte Escolar, 

não foi autuado, isto é, não foi protocolado como processo, e inserido no âmbito processual interno 

da Prefeitura. 

 

Em maio de 2015, os documentos que pudessem vir a gerar processos licitatórios ainda não eram 

protocolados. Devido a isto, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE-ES notificou 

a Prefeitura justamente pela “ausência de autuação dos processos, numeração sequencial de folhas 

e identificação dos responsáveis pela inclusão de documentos/informações. Com base nesta 
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notificação, apenas a partir de agosto de 2015, a Prefeitura mudou o seu entendimento, adotando 

então o procedimento de que todos os documentos que viessem a gerar processos licitatórios, 

administrativos, ou que resultassem em vários trâmites e consultas futuras, deveriam ser 

introduzidos na Prefeitura através de protocolo, recebendo número de processo. 

 

Dessa forma, a Licitação referente a contratação de serviço de Transporte Escolar, não foi 

protocolada e não recebeu número de processo, pois ocorreu em período anterior a agosto de 2015. 

E da análise do mesmo, durante a auditoria, observou-se a existência dos documentos nas pastas, 

apenas até a assinatura dos contratos iniciais decorrentes da licitação. Verificou-se que os 

pagamentos mensais tramitaram separadamente, de modo que a cada solicitação de pagamento, 

gerava-se um novo processo, protocolado, que permanecia individualizado e sob guarda diversa da 

do processo-mãe. 

 

Dado que os contratos gerados pelo Pregão nº 038/2015, estão sendo prorrogados até o presente 

momento, identificou-se uma quantidade enorme de processos de pagamento individualizados, 

conforme listagem fornecida pelo setor de contabilidade, e anexada ao processo. A protocolização 

mensal dos pagamentos, gerando vários processos de forma separada, dificultou a análise e a 

compreensão do objeto como um todo, pela Controladoria, bem como da própria instrução 

processual, em especial, pelo fato de que os mesmos estão inseridos em pastas junto a outros 

pagamentos da Secretaria de Educação, conforme a ordem de efetivação dos mesmos, independente 

do objeto. 

 

Observou-se apenas por comparação da planilha atual de pagamento fornecida pela Gerência de 

Transporte Escolar com a planilha licitada, que ocorreram alterações em algumas rotas no decorrer 

do contrato, porém não é possível inferir, quando estas alterações foram realizadas e se foram 

formalizadas e justificadas no processo, dado a dificuldade de encontrar os processos e 

compreender sua tramitação. 

 

Para ao menos verificar como os pagamentos foram realizados, a Controladoria dirigiu-se até a 

tesouraria, para avaliar alguns destes processos, por meio de seleção de amostragem estatística 

aleatória, por sorteio, correspondendo a 2 processos de pagamento por Contrato, no exercício de 

2016; dado que os processos de pagamento do ano de 2015 já haviam sido enviados para o Arquivo 
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Público Central e os processos de pagamento do ano de 2017 encontravam-se armazenados, parte 

na Tesouraria e parte na Central de Processos.  

 

A seguir são disponibilizadas algumas observações obtidas a partir da análise dos processos do mês 

de maio e junho de 2016:  

 
Tabela 6: Observações sobre a avaliação dos processos de pagamento dos meses de Maio e Junho de 2016. 

CREDOR 2016 

Contrato nº 128/2015 
– Cooperativa de 

Transportes Serra 
Verde - 

COOPSERVE 

Maio: 
- Encontrado na Pasta 03 de Junho/2016 
(Fichas 178 a 183) – Processo nº 
4667/2016; 
- Não se encontrou a Solicitação de 
aditivo, e apenas Solicitação de 
pagamento referente ao mês de 
maio/2016, com observação para 
pagamento adicional de R$ 88,75; 
atestado pelo Fiscal do Contrato e pela 
Secretária Municipal de Educação para 
atender determinada Escola, porém não 
foi comprovada a origem ou a 
necessidade deste atendimento, por 
meio de ofícios de comunicação com a 
Escola. 

Junho: 
- Encontrado na Pasta 02 de Julho/2016 
(Fichas 168 a 324) – Processo nº 
4036/2016; 
- Apresentou Solicitação de Aditivo de 
Prazo (2º Termo Aditivo – R$ 
754.145,98 – 63 dias – até 31 de julho de 
2016), com justificativa geral, dispondo 
sobre a importância e necessidade de 
prestação continuada do serviço de 
Transporte Escolar para garantir o 
acesso à Educação Básica. 
- A justificativa solicita ainda alteração 
quantitativa de quilometragem de 34 
rotas, considerando a matrícula de novos 
alunos, sem que haja comprovação da 
origem ou da necessidade deste 
atendimento, por meio de ofícios de 
comunicação com a Escola.  
- Neste processo foram observadas 
quantidades significativas de 
inconformidades nas rotas, de forma 
que algumas delas são discutidas 
abaixo, e a abordagem geral objetiva 
está exposta no apêndice 1 deste 
Relatório. 

Contrato nº 129/2015 
– Canal Transporte e 
Locadora LTDA ME 

Maio: 
- Encontrado na Pasta 03 de Junho/2016 
(Fichas 178 a 183) – Processo nº 
2597/2016; 
- Possui Solicitação de Aditivo de 
acréscimo (1º Termo de Aditivo – R$ 
24.714,90), com apresentação de 
justificativa geral, com base nos 
seguintes aspectos: 
• Importância do Transporte Escolar 

para a manutenção do acesso à 
Educação Básica na zona rural; 

• Ocorrência de Eventos extra-

Junho: 
- Encontrado na Pasta 02 de Julho/2016 
(Fichas 168 a 324) – Processo nº 
4033/2016; 
- Apresentou Solicitação de Aditivo de 
Prazo (2º Termo Aditivo – R$ 56.661,53 
– 63 dias – até 31 de julho de 2016), 
com justificativa geral, dispondo sobre a 
importância e necessidade de prestação 
continuada do serviço de Transporte 
Escolar para garantir o acesso à 
Educação Básica. 
- Sem pedidos de alteração ou de 
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escolares como o PROERD 
(Programa Educacional de 
Resistência as Drogas) e o 
AGRINHO; 

• Obrigatoriedade de atendimento as 
crianças a partir de 4 anos de 
idade, com base nas alterações na 
Lei que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, nº 
9694/1996, e considerando que as 
mesmas não suportam caminhadas 
de até 3 km (o que contradiz a 
própria instrução normativa SEC 
nº 002/2014 versão 02, que prevê a 
concessão do Transporte Escolar 
apenas a partir de 3 km de 
distância da Escola sem a previsão 
de restrição de acordo com a idade; 

• Necessidade de conferência de 
algumas linhas; 

- Esta justificativa não dispôs de 
elementos comprobatórios, que 
realmente fundamentassem a 
insuficiência de saldo no final do 
contrato.  

pagamentos em observação. 

Contrato nº 130/2015 
– Lua Azul 

Transportes e 
Serviços LTDA ME 

Maio: 
- Encontrado na Pasta 03 de Junho/2016 
(Fichas 178 a 183) – Processo nº 
2600/2016; 
- Apresentou Solicitação de Aditivo de 
acréscimo (1º Termo de Aditivo - R$ 
9.778,44), com a mesma justificativa do 
processo referente ao Contrato nº 
129/2015. Esta justificativa, porém, não 
dispôs de elementos comprobatórios, 
que realmente fundamentassem a 
insuficiência de saldo no final do 
contrato. 
- Na solicitação de pagamento referente 
ao mês de maio/2016, houve 
observação para pagamento adicional 
de R$ 1.428,00; atestado pelo Fiscal do 
Contrato e pela Secretária Municipal de 
Educação para atender determinados 
alunos, porém não foi comprovada a 
origem ou a necessidade deste 
atendimento, por meio de ofícios de 
comunicação com a Escola ou 
comunidade. 

Junho: 
- Encontrado na Pasta 02 de Julho/2016 
(Fichas 168 a 324) – Processo nº 
4034/2016; 
- Apresentou Solicitação de Aditivo de 
Prazo (2º Termo Aditivo – R$ 26.093,34 
– 63 dias – até 31 de julho de 2016), 
com a mesma justificativa geral presente 
no Contrato nº 129/2015, dispondo sobre 
a importância e necessidade de prestação 
continuada do serviço de Transporte 
Escolar para garantir o acesso à 
Educação Básica. 
- A justificativa solicita ainda alteração 
quantitativa de quilometragem, 
considerando as matrículas de novos 
alunos nos seguintes trajetos: 
• Acampamento Batista x Manaim x 

EMEF Santa Isabel – Adicional de 
25 km – turno vespertino; 

• Acampamento Batista x Manaim x 
EMEF Santa Isabel – Adicional de 
04 km – turno matutino; (Apesar 
desta solicitação de aumento de 
quilometragem, a planilha de 
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pagamento do mês de Junho/2016 
não o contabilizou, mas o 
supramencionado sim);  

- No entanto, não há documentos que 
comprovem a matrícula de novos alunos 
nos trechos referenciados, de ofícios de 
comunicação com a escola sobre a 
questão, ou a comprovação da nova 
medição da linha, com assinatura do 
Transportador. 
- Não houve indicação de reajuste dos 
valores unitários, neste aditivo. 

Contrato nº 131/2015 
– Pizzol Automóveis 

LTDA ME 

Maio: 
- Encontrado na Pasta 03 de Junho/2016 
(Fichas 178 a 183) – Processo nº 
2596/2016; 
- Apresentou Solicitação de Aditivo de 
acréscimo (1º Termo de Aditivo - R$ 
9.278,08), com a mesma justificativa do 
processo referente aos Contratos nº 
129/2015 e 130/2015. Esta justificativa 
não dispôs de elementos 
comprobatórios, que realmente 
fundamentassem a insuficiência de 
saldo no final do contrato. 

Junho: 
- Encontrado na Pasta 02 de Julho/2016 
(Fichas 168 a 324) – Processo nº 
4031/2016; 
- Apresentou Solicitação de Aditivo de 
Prazo (2º Termo Aditivo – R$ 20.875,68 
– 63 dias – até 31 de julho de 2016), 
com a mesma justificativa geral presente 
no Contrato nº 129/2015, dispondo sobre 
a importância e necessidade de prestação 
continuada do serviço de Transporte 
Escolar para garantir o acesso à 
Educação Básica. 
 

 

Além das informações exposta na Tabela acima, é importante ressaltar alguns detalhes observados 

nos processos de pagamento avaliados no Contrato nº 128/2015, realizado com a Cooperativa de 

Transportes Serra Verde – COOPSERVE 

 

• Nos processos de pagamento selecionados para análise, observou-se a ocorrência de 

alterações de algumas rotas, após a licitação, contudo, antes da formalização dos dois 

primeiros aditivos. Quando da constituição do 2º aditivo, estas foram informadas, ainda 

que já houvessem ocorrido e se firmado, como se inferiu, pela comparação das planilhas do 

mês anterior (maio) e do mês posterior (junho) ao aditivo. No entanto, neste aditivo, não 

foram apresentadas as documentações de comunicação prévia entre escola, transportador e 

gerência, que comprovassem a necessidade das mudanças realizadas, nem as documentações 

de medições e dos transportadores das referidas rotas alteradas, nestes meses avaliados. É 

possível, que essas documentações estejam presentes nos processos de pagamento dos 

meses, em que efetivamente elas ocorreram. No entanto, a equipe de Auditoria, não pode 

afirmar tal fato, pela inviabilidade de se avaliar todos os processos de pagamento. Além 
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disso, ressalta-se que alterações nas rotas, que correspondem aos itens da licitação, sejam 

elas de quilometragem, veículo, transportador ou percurso, devem ser executadas apenas 

após a regular formalização por meio de Termo aditivo, considerando que se trata de 

alterações qualitativas e/ou quantitativas do objeto (lotes), o que não foi observado, dado 

que as alterações foram realizadas em meses anteriores à realização do aditivo, porém, sem 

que pudéssemos avaliar quando, nem como (presença ou não de documentos 

comprobatórios), considerando o grande número de processos de pagamento existentes a 

serem analisados. 

 

• Veículos e preços unitários nas planilhas de maio e junho, diferentes dos valores 

previstos nas licitações, porém não formalizados e justificados nos primeiros aditivos. 

Pode ser que essas documentações estejam presentes nos processos de pagamento dos 

meses, em que efetivamente elas ocorreram, no entanto, ainda que intempestivamente e 

erroneamente, deveriam ter sido formalizadas nos primeiros aditivos, assim que os mesmos 

tivessem sido elaborados considerando que se trata de itens (lotes) específicos da licitação. 

No entanto, a equipe de Auditoria, não pode afirmar tal fato, pela inviabilidade de se avaliar 

todos os processos de pagamento. Além disso, ressalta-se que alterações nas rotas, que 

correspondem a itens da licitação, sejam elas de quilometragem, veículo, transportador ou 

percurso devem ser executadas apenas após a regular formalização por meio de Termo 

aditivo, considerando que se trata de alterações qualitativas e/ou quantitativas do objeto 

(lotes), o que não foi observado, dado que as alterações provavelmente ocorreram antes dos 

aditivos e neste caso nem foram formalizadas, logo nos primeiros termos aditivos. 

 

• Veículos e preços unitários nas planilhas de maio e junho, diferentes dos valores 

previstos nas licitações, porém não formalizados e justificados nos primeiros aditivos, e 

que indicam apenas erro de digitação nas planilhas. 
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b) Ausência de documentos solicitados no instrumento convocatório e no contrato 

Verificou-se que foram solicitados alguns documentos, no instrumento convocatório e reproduzidos 

no contrato, para serem apresentados em momentos específicos, porém, não foram observados no 

processo-mãe e nos processos de pagamento analisados, sendo estes: 

 

i- Da contratada: 

• “A contratada deverá apresentar a Guia de Previdência Social de todos os cooperados 

junto com o pedido de pagamento.”; Não se observou a apresentação das Guias de 

Previdência Social nos pagamentos selecionados para análise. 

 

• “O seguro deve ser realizado através de companhia idônea, relativo aos alunos, no valor 

mínimo de 5000,00 por aluno, no prazo de 5 dias, contados da assinatura do Contrato, 

devendo apresentar cópia da apólice para ser anexada ao Contrato.”; Não foram 

identificadas as apólices dos seguros realizados pelas empresas, na verdade, não foi 

possível inferir se realmente os seguros foram realizados e prorrogados, após a assinatura 

do Contrato e suas respectivos aditamentos. 

 

• “Quando houver substituição ou alteração do cooperado, veículo, condutor ou monitor é 

obrigatório antecipadamente a comunicação e envio da mesma documentação exigida no 

processo licitatório do veículo e condutor para a Gerência de Transporte Escolar.” 

Nos processos de pagamento selecionados para análise, observou-se a ocorrência de 

alterações de algumas rotas, após a licitação, contudo, antes da formalização dos dois 

primeiros aditivos. Quando da constituição do 2º aditivo, estas foram informadas, ainda que 

já houvessem ocorrido e se firmado, como se inferiu, pela comparação das planilhas do mês 

anterior e do mês posterior ao aditivo. No entanto, neste aditivo, não foram apresentadas as 

documentações de comunicação prévia entre escola, transportador e gerência, que 

comprovassem a necessidade das mudanças realizadas, nem as documentações de medições 

e dos transportadores das referidas rotas alteradas, nestes meses avaliados. É possível, que 

essas documentações estejam presentes nos processos de pagamento dos meses, em que 

efetivamente elas ocorreram. No entanto, a equipe de Auditoria, não pode afirmar tal fato, 

pela inviabilidade de se avaliar todos os processos de pagamento. Além disso, ressalta-se 

que alterações nas rotas, que correspondem aos itens da licitação, sejam elas de 
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quilometragem, veículo, transportador ou percurso, devem ser executadas apenas após a 

regular formalização por meio de Termo aditivo, considerando que se trata de alterações 

qualitativas e/ou quantitativas do objeto (lotes), o que não foi observado, dado que as 

alterações foram realizadas em meses anteriores à realização do aditivo, porém, sem que 

pudéssemos avaliar quando, nem como (presença ou não de documentos comprobatórios), 

considerando o grande número de processos de pagamento existentes a serem analisados. 

 

• “Os serviços deverão ser executados por veículos licenciados e autorizados pelos órgãos 

competentes obrigando-se a contratada a realizar a renovação do licenciamento, devendo 

apresentar os novos documentos devidamente válidos por ocasião dos documentos 

apresentados para licitação.”  

Conforme informado pela Gerência de Transporte Escolar, os novos documentos, emitidos 

a cada ano, devido às renovações anuais necessárias aos veículos e motoristas, após a 

licitação, não foram apresentados à Gerência de Transporte Escolar, e nem cobrados pela 

mesma, até o encerramento do exercício de 2017. 

 

ii- Da contratante: 

• “Comunicar no mínimo 03 dias úteis de antecedência os roteiros de transporte escolar que 

sofrerem alterações no decorrer do ano letivo e com 30 dias úteis as alterações do tipo dos 

veículos.”  

Novamente, dos processos de pagamento avaliados, e das alterações observadas, não foram 

encontradas documentações que comprovem a comunicação entre a gerência, a escola e os 

transportadores, sobre a necessidade de alterações nas mesmas, comprovando-as. Observou-

se apenas a alteração permitida pelo Fiscal, na planilha de pagamento, e/ou na justificativa 

do aditivo de forma bem simplória. 

 

Ademais, no processo licitatório foram previstas a contratação de 151 rotas de transporte escolar 

municipal, e atualmente, na folha de pagamento constam apenas 148 rotas, o que conduz ao 

entendimento de que houve extinção de linhas anteriormente estabelecidas, ao longo da execução 

do contrato, no entanto, não é possível afirmar se houve a formalização destas exclusões e quando 

ocorreram, considerando a inviabilidade de se avaliar todos os processos de pagamento realizados 

até 31/12/2017. 
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c) Objeto do Processo Licitatório 

O objeto a ser contratado por meio do Pregão Presencial nº 038/2015, foi descrito da seguinte 

forma: 
 

“Contratação de prestação de serviços de transporte escolar, cujo objetivo será realizar o 

transporte escolar, para conduzir alunos residentes em área rural até as respectivas 

Unidades Escolares, bem como os servidores da Secretaria Municipal de Educação e que 

residem na zona rural onde não dispõem de transporte de linha coletivo, caso haja vaga.” 

 

No entanto, é importante ressaltar que o Transporte Escolar no Município de Domingos Martins, 

não é concedido apenas nas áreas rurais, mas sim em zonas urbanas ou consideradas urbanizáveis 

pela legislação municipal, quando considerado necessário pela Gerência, no entanto, sem prever ou 

utilizar critérios definidos em instrumento regulamentador próprio, tais como, distância específica 

mínima ou a presença de zonas de perigo. 

 

Esta postura é corroborada pela resposta ao item 2 do questionário encaminhado a Gerência de 

Transporte Escolar, em que a mesma se manifesta da seguinte forma: 

 
“Item 02 – O Transporte Escolar Municipal de Domingos Martins atende zona rural e 

urbana? 

Resposta – Sim. Na zona urbana atende somente os alunos que residem a mais de 1 km 

da escola.” 

 

Apesar da resposta em que expõe que o Transporte Escolar Urbano é concedido com base na 

distância mínima de 1 km, esta modalidade, bem como este critério de distância não estão previstos 

em nenhuma regulamentação municipal, de modo a ser concedido subjetivamente. 

 

d) Cláusulas editalícias inconsistentes 

Na leitura do processo licitatório verificou-se a seguinte inconsistência referente ao instrumento 

convocatório: 

 

• “É obrigação a assinatura da folha de ponto diariamente (pelos motoristas), em cada 

escola atendida, bem como comunicar à direção da escola responsável sobre 

irregularidades ocorridas no trajeto percorrido, a fim de registrá-la na folha de ponto.”; 
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É importante refletir sobre as implicações de se exigir que os motoristas das empresas contratadas 

para prestar o serviço de Transporte Escolar, através de processo licitatório, isto é, os terceirizados 

comprovem a execução do serviço, por meio de assinatura de ponto diário nas escolas, pois afinal 

os motoristas não possuem vínculo empregatício com a Administração Pública, e este tipo de 

confirmação de freqüência, pode vir a ocasionar transtornos a Administração, caso os prestadores 

entendam possuírem direitos trabalhistas diante desta cobrança. No entanto, em conversa com a 

gestão do Transporte Escolar Municipal, esta conduta já foi encerrada, para o exercício de 2018, por 

orientação da Secretaria de Educação do Estado – SEDU, e o ateste dos serviços a partir de então, é 

realizado, pelo controle de freqüências dos veículos realizados pelos funcionários da escola, sem 

que seja necessário colher a assinatura dos motoristas. 

 

e) Descrição inconsistente dos lotes da licitação 

Observou-se inconsistências na descrição de alguns lotes, no momento da definição do preço médio 

da contratação, com base nos valores estabelecidos na Portaria Estadual 009-R/2015, tal como 

disposto a seguir: 

• Lote 33 – não especificou o veículo, mas colocou preço de van – 15033,20*2,86 = 

42994,95; 

• Lote 41 – especificou o veículo van, porém adotou o preço de Kombi – 5642,00*3,16 = 

17828,72; 

• Lote 42 – especificou o veículo van, porém adotou o preço de Kombi – 9282,00*2,76 = 

25618,32; 

• Lote 48 – especificou o veículo van, porém adotou o preço de micro – 2457,00*3,77 = 

9262,89; 

• Lote 52 – especificou o veículo van, com quilometragem de 0 a 40 km (24,5), mas adotou o 

preço de van para quilometragem de 41 a 80 km – 4459,00*3,07 = 13689,13; 

• Lote 71 - especificou o veículo van, com quilometragem de 41 a 80 km (50,5), mas adotou o 

preço de van para quilometragem de 0 a 40 km – 9191,00*3,55 = 32628,05; 

• Lote 73 - especificou o veículo van, com quilometragem de 41 a 80 km (73,6), mas adotou o 

preço de kombi para quilometragem de 41 a 80 km – 13395,20*2,76 = 36970,75; 

• Lote 125 - especificou o veículo kombi, com quilometragem de 41 a 80 km (49 km), mas 

adotou o preço de kombi para quilometragem de 0 a 40 km – 8918,00*3,16 = 28180,88; 
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• Lote 129 – especificou 215 km de percurso diário, mas os cálculos não batem, considerando 

182 dias letivos. Os cálculos referem-se a 135 dias – 29025,00*2,86 = 83011,50; 

• Lote 148 - especificou o veículo kombi, com quilometragem de 41 a 80 km (44 km), mas 

adotou o preço de kombi para quilometragem de 0 a 40 km – 8008,00*3,16 = 25305,28; 

  

Porém não houve indicação de correção posterior, por alegação de ocorrência de erro formal ou 

material. Ainda, observou-se que alguns desses erros, de descrição de item, foram propagados nos 

aditivos posteriores, bem como outros novos foram detectados, por meio da análise dos processos 

de pagamento (com aditivos) nos anos de 2016 e 2017, o que pode vir a comprometer a execução 

do serviço, considerando, as variações do veículo e do preço unitário, que podem vir a ser exigidas 

pelos contratados.  

 

f) Inconsistências na documentação a ser apresentada pelas empresas 

O instrumento convocatório previa a disponibilização pelas empresas com as propostas 

selecionadas, de Atestado de Capacidade Técnica, nos documentos sobre qualificação técnica. 

Neste ponto, a empresa A apresentou Atestado de Capacidade Técnica emitido pela própria 

Secretaria de Educação da Prefeitura de Domingos Martins em seu nome, no entanto referenciando 

em seu texto o serviço prestado pela Empresa B, também participante do certame, e nada foi citado 

pela Comissão de Licitação.   

 

Ainda, verificou-se sobre os acompanhantes (monitores), que ora havia documento de identificação, 

sem indicação na listagem fornecida, ora não havia documento para identificação, porém constando 

na listagem apresentada. 

 

g) Não há exigência de documento ou de verificação que comprove a não ocorrência de 

infração grave nos últimos 12 meses, por parte dos motoristas contratados 

O artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/1997, prevê em seu inciso IV: 

 
“Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os 

seguintes requisitos: 

IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias durante os doze últimos meses;” 
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No entanto, não há exigência de documento que comprove a inexistências destas infrações graves, 

pede-se apenas, a apresentação da Carteira de Habilitação, da qual não é possível inferir o histórico 

de infrações do condutor. 

 

h) Ausência de Competição entre as Empresas para cada Rota (Lote) Licitada 

Com base na análise do processo licitatório, e da Ata dos Vencedores da Licitação, observou-se que 

não há concorrência pelas rotas ofertadas, de forma que cada empresa disputa apenas rotas 

específicas, observando-se para todas elas a apresentação de lances apenas pelo Licitante vencedor. 

 

i) Existências de Rotas iguais, porém referentes ao turno matutino e ao vespertino, ora 

como Rota unificada, ora como Rotas separadas. 

 No Processo Licitatório, observou-se que algumas rotas realizadas nos turnos matutino e 

vespertino, ora apresentavam-se unificadas em um mesmo lote, ora dispunham-se como itens 

diversos, representadas em lotes diferentes, como exemplificado a seguir: 

 
Tabela 7: Exemplo de Rotas iguais, ora Licitadas como itens separados, ora como item unificado. 
ITEM/LOTE ROTA TURNO QUILOMETRAGEM 

002 

Matias Nickel x Samuel Kuhn x Rio das 

Pedras x EMEF Augusto Peter Berthold 

Pagung 

Matutino 39,3 km 

003 

Matias Nickel x Samuel Kuhn x Rio das 

Pedras x EMEF Augusto Peter Berthold 

Pagung 

Vespertino 39,3 km 

004 
Valdemar Lange x Antoninho Kumm x EMEF 

Augusto Peter Berthold Pagung 

Matutino e 

Vespertino 
26,2 km 

  

Não foi possível inferir qual o critério utilizado pela Gerência de Transporte Escolar à época para 

dispor dessa forma, de modo que algumas rotas realizadas nos turnos vespertino e matutino foram 

disponibilizadas em separado, e outras unificadas. No entanto, é importante avaliar estas propostas, 

dado que, conforme a disposição das rotas, unificadas ou separadas, promove-se impacto nos 

valores despendidos para o custeio do Transporte Escolar, devido à faixa de quilometragem em que 

se enquadrarão. 
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7.2. Volume de Recursos aplicados 

O volume de recursos fiscalizados corresponde ao total aplicado pela Prefeitura no Transporte 

Escolar, e pode ser visualizado por meio das Tabelas expostas a seguir, que especificam os gastos 

nos últimos 3 anos, sob alguns aspectos:   
 

Tabela 8: Recursos previstos e aplicados no Transporte Escolar Municipal, por ano, incluindo frota própria e 
terceirizada.  

ANO VALOR PREVISTO (R$) VALOR EXECUTADO (R$) ACRÉSCIMO (R$) 

2015 4.431.000,00 5.009.529,07 578.529,07 

2016 4.842.300,00 4.869.183,99 26.883,99 

2017 4.525.000,00 5.223.439,82 698.439,82 

 

Por meio da Tabela 06, é possível verificar o número significativo de recursos aplicados no 

Transporte Escolar, variando em torno de R$ 5.000.000,00. Este valor revela uma particularidade 

do Município de Domingos Martins, devido à quantidade significativa de linhas existentes em sua 

grande extensão territorial. Além disso, expõe uma necessidade ainda maior, de realização de um 

estudo imparcial das rotas, bem como da adequação e avaliação da viabilidade de algumas delas, 

para promover, mesmo que em menor escala, economia e otimização dos recursos empregados. Em 

sequência, na Tabela 07, observa-se que a maior parte dos recursos, está empregada no contrato 

firmado com a Cooperativa de Transportes Serra Verde. 

 

Tabela 9: Recursos aplicados no Transporte Escolar Municipal terceirizado, por ano. 

ANO 

Contrato nº 128/2015 

– Cooperativa de 

Transportes Serra 

Verde (R$) 

Contrato nº 129/2015 

- Canal Transporte e 

Locadora LTDA ME 

(R$) 

Contrato nº 130/2015 

- Lua Azul Transporte e 

Turismo (R$) 

Contrato nº 131/2015 

- Pizzol Transportes e 

Turismo (R$) 

2015 2.325.290,98 158.162,15 46.447,59 43.739,53 

2016 3.766.865,53 177.406,75 79.368,27 66.357,11 

2017 3.803.668,85 173.567,60 55.399,65 53.720,70 

 

Por fim, é importante avaliar, por meio da Tabela 08 a seguir, a pluralidade de fontes empregadas 

no custeio do Transporte Escolar, variando desde recursos educacionais vinculados a recursos 

próprios, inclusive recursos que poderiam vir a ser empregados em investimentos para o Município, 

como os royalties. Porém, devido aos gastos cada vez maiores com Transporte Escolar, tem sido 

necessário disponibilizar recursos de diversas fontes para o custeio do mesmo.  
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Tabela 10: Recursos aplicados no Transporte Escolar Municipal por Fonte e por ano. 
                             

                               ANO 
   
       FONTES 
 

2015 2016 2017 

VALOR EXECUTADO 5.009.529,07 4.869.183,99 5.232.751,99 
QUOTA SALÁRIO 1.360.000,00 1.166.666,02 1.090.859,62 

PNATE 371.296,90 515.827,41 427.226,88 
ROYALTIES FEDERAIS 0,00 175.815,67 426.297,90 

MDE 2.197.273,46 1.557.660,03 2.083.962,90 
ROYALTIES ESTADUAIS 0,00 701.278,90 525.000,00 

FUNDEB 40% 1.080.421,31 749.906,01 516.904,75 
CONVÊNIO FNDE Nº 679/2016 0,00 0,00 162.499,94 

RECURSOS PRÓPRIOS 537,40 2.029,95 0,00 
 

O próprio Plano Municipal de Educação – PME, Lei Municipal nº 2.694/2015, já expunha o 

excessivo gasto com o Transporte Escolar, conforme reportado a seguir, em suas páginas 178 e 180, 

respectivamente: 
 

“8.2. FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

A situação atual do Município de Domingos Martins em relação a gestão orçamentária 

da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e bem delicada. A demanda de 

profissionais vem aumentando devido ao numero de alunos que cresce a cada ano. Isso 

faz com que também tenha acréscimo para os recursos do Transporte Escolar, 

considerado um dos maiores desafios no nosso Município devido a distribuição 

geográfica dos distritos.” 

 

“META 20.2 – Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da 

arrecadação da contribuição social do salário educação.  

Atualmente, o recebimento e a aplicação deste recurso são realizados por uma técnica 

da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e em decorrência da grande demanda do 

Transporte Escolar, este recurso tem sido usado integralmente para subsidiá-lo.” 

 

É importante ressaltar que o expressivo volume de recursos empregados no Transporte deve-se não 

somente ao significativo número de alunos e à extensão territorial do município, mas também, à 

ausência de critérios padronizados para a concessão, em especial, a definição de uma 

quilometragem mínima, para o fornecimento, bem como a alteração de quilometragens, sem 

demanda comprovada ou formalizada. É de extrema urgência que seja estabelecido procedimento 

específico de rotina, para a disponibilização de Transporte Escolar, de forma a uniformizar sua 

concessão em âmbito municipal, aproveitando os percursos existentes. 
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7.3. Itens da IN SEC nº 002/2017 descumpridos conforme informações do Check List 

O Serviço de Transporte Escolar Municipal possui regulamentação por meio da Instrução 

Normativa do Sistema de Educação (SEC) nº 002/2014, versão 02, que dispõe sobre os 

procedimentos para a realização do transporte escolar dos alunos matriculados na rede pública de 

ensino do Município de Domingos Martins. A avaliação das condutas reportadas na respectiva IN, e 

sua efetiva aplicação na prática das rotinas da Gerência de Transporte Escolar, constituíram ponto 

de auditoria, verificado por meio de check list da IN supramencionada pela Gerência de Transporte 

Escolar, conforme modelo encaminhado pela equipe de auditoria, e que se encontra instruindo o 

Processo nº 273/2018. 

 

Conforme observado nas respostas do Check List da IN SEC nº 002/2014 (Anexado ao Processo nº 

273/2018), encaminhadas pela Gerência de Transporte Escolar, e após reunião com os servidores do 

setor (Registro de reunião nº 001), para esclarecer alguns pontos, observou-se um número 

significativo de itens não cumpridos nas rotinas administrativas do setor e no serviço 

regulamentado, bem como de itens não mais aplicáveis a realidade atualmente existente no setor de 

Transporte Escolar, consoante ao exposto a seguir: 

 
Tabela 11: Itens da IN SEC nº 002/2014 que não estão sendo cumpridos. 

Responsabilidades da Gerência de Transporte Escolar 

Item Descrição 

Observações da Gerência 
de Transporte Escolar, e se 
o item deve ser mantido na 

IN, de acordo com o seu 
entendimento 

1.1  
(Art. 5º, I) 

(Esclarecido e 
complementado em 

reunião) 

A Gerência de Transporte Escolar não tem realizado o 
levantamento dos estudantes com deficiência, 
matriculados na rede de ensino e que precisam do 
serviço de Transporte Escolar. 

Não 

1.7 
(Art. 5º, VIII e IX) 

A Gerência de Transporte Escolar não tem 
providenciado as autorizações por escrito dos 
servidores que necessitam utilizar o transporte 
escolar, quando há vaga. 

Sim 

1.8 
(Art. 5º, X) 

A Gerência de Transporte Escolar não tem emitido 
anualmente a Carteira de Identificação do Estudante 
usuário do Transporte Escolar. 

Sim 

Responsabilidades dos alunos usuários do Transporte Escolar 

2.1 
(Art. 6º, I) 

(Acrescentado em 
reunião) 

Os alunos usuários do Transporte Escolar são também 
de zonas urbanas e urbanizáveis, não apenas rural, 
como afirmado pela própria Gerência no item 02 do 
questionário 01, e com distâncias de no mínimo 1 km 
da escola, diverso do que está previsto na Instrução 

Não.  
Orienta-se a redução da 
quilometragem para a 
concessão do transporte 
escolar devido ao 
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Normativa, que prevê 3 km. transporte de crianças da 
educação infantil e de 
alunos em zonas de risco, 
ainda que inferior a 3 km. 

2.2 
(Art. 6º, VII) 

Nem sempre as crianças utilizam o cinto de segurança 
nos veículos do Transporte Escolar. Sim 

2.2 
(Art. 6º, XII) 

Os usuários eventualmente danificam os veículos. 

Sim 
Porém, não efetuam o 
ressarcimento do prejuízo, 
pois não são identificados. 

2.2 
(Art. 6º, XIV) 

Os usuários nem sempre contribuem para a 
preservação dos bens públicos ou privados utilizados 
na prestação do serviço. 

Sim 

2.3 
(Art. 6º, V) 

Os usuários do transporte escolar não comunicam 
através de relatório escrito as ocorrências do roteiro 
ao Conselho Deliberativo da comunidade escolar, ao 
diretor da escola e à Secretaria de Educação (Gerência 
de Transporte Escolar). 

Não 

Responsabilidades da Direção Escolar  

3.1 
(Art. 7º, I) 

(Esclarecido em 
reunião) 

A direção escolar não preenche o cadastro dos 
estudantes usuários do Transporte Escolar, residentes 
na zona rural, e encaminham a Gerência de 
Transporte Escolar. 

Sim 
As Escolas não criaram o 
respectivo cadastro. Porém 
a Gerência entende que 
seria fundamental a 
implantação deste banco de 
dados dos alunos usuários 
do Transporte Escolar. 

3.5 
(Art. 7º, V) 

A direção escolar não informa aos pais e estudantes 
sobre a existência da Instrução Normativa em 
questão, bem como de outras normas de segurança. 

Sim 

3.6 
(Art. 7º, VI) 

(Esclarecido em 
reunião) 

A direção escolar não relaciona os servidores que 
residem na zona rural e necessitam utilizar o 
transporte escolar e não encaminham através de ofício 
para a Gerência de Transporte Escolar no início do 
ano letivo. 

Sim 
Alguns servidores que 
querem ou precisam 
utilizar o Transporte 
Escolar encaminham 
solicitação de autorização 
para a Gerência. Porém, a 
escola não envia a relação 
de servidores que 
realmente necessitam 
utilizar o transporte. 
Importante ressaltar que, 
alguns servidores dispõem 
de transporte público na 
rota casa-escola, porém 
utilizam o Transporte 
Escolar, para economizar, e 
isso precisa ser reavaliado. 

3.9 
(Art. 7º, IX) 

Algumas direções escolares não encaminham as 
planilhas de freqüência, até o 3º dia útil do mês 

Sim 
O não encaminhamento da 
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subseqüente, atestando os dias trabalhados e as faltas 
ocorridas durante o mês anterior. 

planilha de freqüência dos 
transportes, até o 3º dia útil 
do mês provoca transtornos 
e atrasos na elaboração da 
planilha de pagamento das 
empresas prestadoras de 
serviço.  

Responsabilidade das Empresas Contratadas  

4.2 
(Art. 8º, II) 

(Esclarecido em 
reunião) 

A empresa contratada não oferece veículo adaptado e 
adequado para o transporte de alunos cadeirantes ou 
com outras deficiências. 

Não 
A Gerência entende, que 

até poderia manter o item, 
quando houver a 

disponibilidade desses 
veículos nas empresas 
contratadas e para a 
realização de rotas 

menores. Isto porque, em 
geral, há dificuldade de 
encontrar empresas que 

forneçam veículos 
adaptados e estes 

apresentam lotação muito 
menor, devido ao 

considerável espaço 
reservado para os alunos 

com deficiência, o que 
poderia aumentar os gastos 

com a necessidade de 
disponibilização de 2 

veículos, para atender uma 
única rota. 

Das Proibições 

6.1 
(Art. 10, I, II, III, IV, 

V, VI e VII) 

A Gerência de Transporte Escolar não tem organizado 
encontros ou reuniões com os estudantes usuários do 
Transporte Escolar sobre as proibições previstas no 
artigo 10. 

Sim 

Dos Procedimentos – Do Serviço de Transporte Escolar 

7.1 
(Art. 11, § 1º, I, III e 

IV) 
(Esclarecido em 

reunião) 

O Transporte Escolar não tem sido oferecido apenas 
para alunos da zona rural, como afirmado pela própria 
Gerência no item 02 do questionário 01, e com 
distâncias de no mínimo 1 km da escola, diverso do 
que está previsto na Instrução Normativa, que prevê 3 
km. 

Sim 
De acordo com a Gerência, 
há o fornecimento de 
Transporte em zonas 
urbanas ou urbanizáveis 
também, quando a 
distância é de pelo menos 1 
km. Além disso, em geral, a 
distância para o 
fornecimento do 
Transporte pode variar de 
acordo com as necessidades 
do aluno, levando-se em 
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consideração zonas de 
perigo no trajeto, apesar da 
ausência de previsão 
expressas nesses termos. 

7.2 
(Art. 11, § 1º, II) 

O Transporte Escolar não tem sido oferecido apenas 
para a escola mais próxima da residência do aluno. 

Sim 
A Gerência está analisando 
os casos em que isso ocorre 
e tomando as providências 
necessárias para a 
adequação. 

7.3 
(Art. 11, § 1º, V) 

Há crianças que permanecem no interior dos veículos 
por mais de 2 horas, considerando (ida e volta)  

7.4 
(Art. 11, § 1º, VI) 

Apenas em alguns casos, quando a distância da 
residência até a linha tronco não ultrapassa 3 
quilômetros, fica por responsabilidade da família, a 
condução do aluno até a respectiva linha tronco. 

Sim 
De acordo com a Gerência, 
a família só se 
responsabiliza por 
conduzir o aluno até a linha 
tronco, quando não há 
possibilidade do veículo 
transitar na estrada. Na 
maioria dos casos o 
transporte vai até próximo 
a residência do aluno. 

7.6 
(Art. 11, § 1º, VIII) 

O Transporte Escolar de alunos com deficiência não é 
realizado por veículos adaptados. Idem item 4.2 (Repetido) 

Dos Procedimentos – Da Contratação dos Serviços de Transporte Escolar 

7.14 
(Art. 11, § 2º, VIII) 

Os motoristas e monitores da empresa contratada e da 
Prefeitura estão identificados apenas por uniforme, 
mas não usam crachás. 

Sim 

7.15 
(Art. 11, § 2º, IX) 

A empresa contratada não realiza o transporte escolar 
de alunos com deficiência, por meio de veículo 
adaptado. 

Idem item 4.2 (Repetido) 

Dos Procedimentos – Da Obrigação do Condutor do Veículo de Transporte Escolar 
7.17 

(Art. 11, § 3º, I) 
A maioria dos condutores mantém os veículos em 
boas condições de uso, conservação e higiene. Sim 

7.18 
(Art. 11, § 3º, II) 

Os condutores não assinam a folha de ponto 
diariamente, a escola que realiza o controle da 
freqüência diária dos veículos. 

Não 

7.19 
(Art. 11, § 3º, III) 

Os condutores não comunicam por escrito à direção 
da escola as ocorrências do roteiro. Sim 

7.20 
(Art. 11, § 3º, IV) 

Os veículos nem sempre chegam as escolas com 
antecedência de até 10 minutos antes do início das 
aulas e nem sempre retornam até 15 minutos após o 
término da mesma.  

Sim 
Essas variações ocorrem 

dependendo das condições 
das estradas e extensão dos 
trajetos, conforme relatado 

pela Gerência. 
Dos Procedimentos – Da Solicitação do Transporte Escolar 

7.41 
(Art. 11, § 5º, III) 

As unidades escolares não encaminham a Gerência de 
Transporte Escolar, relatório de listagem dos 
servidores da Secretaria que residem na zona rural, na 

Sim 
Os Servidores apenas 
encaminham um 
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qual não existe transporte de linha coletiva, contendo 
número da matrícula, nome completo, turno de 
trabalho e endereços dos mesmos, para que sejam 
autorizados a usar o transporte escolar.  

requerimento individual 
pedindo autorização para 
utilizar o transporte 
escolar. 

Dos Procedimentos – Dos Empréstimos dos Veículos do Transporte Escolar da Municipalidade 

7.47 
(Art. 11, § 6º, VII) 

Quando do empréstimo dos veículos que atendem o 
Transporte Escolar, para atividades educacionais, o 
mesmo não é solicitado por meio de ofício com 8 dias 
de antecedência. 

Sim 

   

Ante ao exposto, confirma-se em grau representativo o descumprimento da Instrução Normativa 

SEC nº 002/2014, que dispõe sobre a realização do Transporte Escolar. Ainda, infere-se que alguns 

descumprimentos ocorrem por falta de conhecimento sobre a referida IN, ou ausência de 

fiscalização por parte dos órgãos responsáveis; o que não diminui a importância destes dispositivos, 

de forma que devem ser mantidos e cumpridos, bem como, pela existência de itens com prática 

inviabilizada pela atual conjuntura do Transporte Escolar e suas demandas, que precisam ser 

alterados. Ainda, percebeu-se a presença de alguns itens e temas repetidos, e ausência de itens 

relevantes. 

 

A Controladoria na análise da Instrução Normativa e da manifestação da Gerência de Transporte 

Escolar aprofundou-se nas seguintes observações, sobre itens cumpridos e descumpridos: 

 

a) Sobre usuários portadores de deficiência (item 1.1; 7.6; 7.15) 

Não tem sido feito um levantamento pela Gerência de Transporte Escolar sobre os usuários 

portadores de necessidades especiais, em aspectos quantitativos e qualitativos, em cada rota, bem 

como não tem sido exigido das empresas terceirizadas e nem oferecido pela frota própria o uso de 

veículos adaptados para o transporte destes alunos. Com a justificativa de que as empresas 

prestadoras do serviço não possuem veículos adaptados para oferecer, e que caso houvesse, como 

esses veículos possuem número de assentos reduzidos, poderia ser necessário a oferta de mais de 

um veículo, para atender a mesma rota. No entanto, trata-se de um tema de grande destaque nos 

planos de desenvolvimento educacional, bem como de toda a sociedade, e precisa ser avaliado com 

maior cautela. 

 

Desde 1988, o direito à educação para todos, sem nenhum tipo de discriminação, é garantido pela 

Constituição Federal. Fundamentado nessa premissa, os sistemas de ensino devem se empenhar 

para atender as demandas dos estudantes com deficiência, que encontram barreiras de acesso para 
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participação no ensino regular4. Dentre essas barreiras, destaca-se a questão da dificuldade da 

mobilidade e do transporte adequado para o trajeto do estudante deficiente, da sua casa até o 

ambiente escolar.  

 

Com o intuito de promover a inclusão escolar, o Governo Federal realizou, no período de 2009 a 

2010, uma Pesquisa Domiciliar para identificar barreiras que impediam o acesso e permanência na 

escola das crianças e adolescentes atendidas com o Benefício da Prestação Continuada4. Como 

resultado da pesquisa identificou-se que a falta de transporte acessível foi indicada como um dos 

principais motivos para o não acesso das pessoas com deficiência à escola5. 

 

O próprio Plano Municipal de Educação – PME, Lei Municipal nº 2.694/2015, dispõe na página 35, 

como proposição municipal da Meta 1.12, bem como na página 126, Meta 4.6, os seguintes, 

respectivamente: 
 

“PROPOSIÇÕES MUNICIPAIS (META 1.12): 

Ofertar a partir de 2016, cursos (Braille, LIBRAS e Educação Inclusiva) e Adequar, 

sempre que necessário, a rede física das unidades de ensino (acessibilidade). Garantir 

Transporte Escolar adequado e adaptado.” 

 

“META 4.6 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade 

nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) 

com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e 

da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 

assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação; 

PROPOSIÇÕES MUNICIPAIS (META 4.6) 

• Adquirir transporte adaptado de acordo com a necessidade a partir da 

aprovação do PME com recurso próprio e em parceria com o Estado; 

• Observar e exigir em caso de transportes terceirizados que a empresa seja 

responsável pela oferta do transporte adequado;  

                                                           
4 RIBEIRO, A. C.; TENTES, V. T. A. O Caminho da Escola para os Estudantes com Deficiência: o Transporte Escolar 
Acessível no Plano Viver sem Limite. Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, v. 22, n. 1, p. 27-38, Jan.-Mar., 2016. 
 
5 BRASIL. Resolução/CD/FNDE nº 12, 17 de março de 2011. Estabelece os critérios e as formas de transferência de 
recursos financeiros do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE). 2011a. Disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/programas/transporte-escolar/transporteescolar-legislacao>Acesso em: 08 de junho de 2018. 
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• Fiscalizar continuamente a utilização do transporte adaptado pela gerência de 

transporte da SECEDU juntamente à equipe de Educação Inclusiva;” 

 

Apesar de estar previsto no Plano Municipal de Educação, observou-se que não houve a exigência 

de carros adaptados na Licitação do Transporte Escolar, bem como não há esse tipo de observação 

pelas escolas, além disso, a Gerência de Transporte Escolar alega não existir transportadores na 

região que disponham deste tipo de veículo, e que estes veículos dificultam a realização de rotas, 

pois possuem número reduzido de assentos, o que poderia fazer com que houvesse a necessidade de 

disponibilização de mais de um carro na mesma rota. No entanto, estas realidades não justificam a 

ausência destes veículos, pois trata-se de direito destes alunos. 

 

b) Atuação da Gerência de Transporte Escolar na reavaliação das rotas e verificação da 

qualidade dos serviços prestados (item 1.2; 1.3; 1.4; 1.5): 

Durante os trabalhos, observou-se que não há um planejamento da Gerência de Transporte Escolar 

– Secretaria de Educação, para avaliar periodicamente e com base em um cronograma interno pré-

estabelecido, todas as linhas de Transporte Escolar, no ano, de forma a aferir a qualidade do serviço 

prestado, o cumprimento das normas estabelecidas, a presença de irregularidade ou a necessidade 

de readequações, quanto ao tipo de veículo, percurso ou quilometragem. Somando-se a isso, 

também não há cronograma para averiguar a manutenção da regularidade dos documentos de 

vistoria dos veículos e renovação das carteiras de habilitação dos motoristas, bem dos documentos 

dos acompanhantes.  

 

Pelas evidências obtidas, verificou-se que o respectivo setor realiza as visitas in loco nas linhas 

apenas quando há denúncias externas por parte dos interessados ou dos usuários. Esta conduta pode 

proporcionar inconsistências nas linhas considerando que o serviço em voga, vem sendo prorrogado 

desde 2015, e tratando-se de Transporte Escolar, mudanças significativas podem ocorrer de um ano 

para o outro, em especial, no que diz respeito ao número de alunos e a estrutura das estradas, entre 

outros. 

 

Este ponto é reforçado, pela Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo (TCE-ES) em 2012, por meio do Processo TC-5771/2012, e emissão do Acórdão TC-

1161/2017, cujo objeto correspondia às irregularidades na contratação e prestação de serviços de 

transporte escolar, no qual é recomendado que o Controle Interno observe o procedimento de 
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elaboração de cronograma de inspeção de documentos comprobatórios de vitoria dos veículos e de 

renovação das carteiras de habilitação, conforme exposto a seguir: 
 

3.5 Recomendar ao Chefe do Executivo e ao responsável pelo Controle Interno do 
Município que observem os procedimentos delineados no item 2.2 da ITC 3730/2013-4, 
a saber: 
3.5.1 Elaboração de um cronograma de inspeção dos documentos comprobatórios 

de vistoria dos veículos e de renovação das carteiras de habilitação dos 
motoristas; cadastramento dos acompanhantes e inclusão desse procedimento 
nas rotinas de fiscalização dos contratos de transporte escolar; 

3.5.4 Instituição de relatórios mensais sobre a prestação dos serviços de transporte 
escolar, incluindo o ponto dos motoristas, o número de alunos atendidos por 
linha, os abastecimentos e as despesas com peças e serviços ambas 
especificadas por veículo e as intercorrências registradas. 

 

Além disso, a Gerência informou por meio do check-list da IN, que do conhecimento de 

irregularidades no serviço, a mesma sempre encaminha ofício as empresas comunicando os fatos. 

Contudo, nos processos de pagamento selecionados para avaliação pela Controladoria, referentes à 

contratação do serviço, não foram encontrados ofícios dirigido às empresas prestadoras, para estes 

fins.  

 

Por fim, conclui-se pela insuficiência da fiscalização dos contratos de Transporte Escolar da Rede 

Municipal de Ensino. 

 

c) Utilização do Transporte Escolar pelos Servidores (item 1.7; 3.6): 

Observou-se que a Gerência de Transporte Escolar não possui controle e conhecimento de quantos e 

quais servidores efetivamente utilizam o Transporte Escolar para se deslocarem no trajeto 

residência-escola, tendo em vista que o referido setor não possui listagem, em seus arquivos, 

identificando os mesmos, por escola e por rota. Além disso, não é verificada, pela Gerência a real 

necessidade de utilização do Transporte Escolar, por estes servidores, considerando que em alguns 

trechos há o fornecimento de transporte público coletivo, nos quais não seria necessário o uso do 

Transporte Escolar.   

 

Ainda, alguns servidores encaminham solicitação de autorização para utilizar o Transporte, porém o 

setor não emite um documento de autorização formal e fixo, para permanecer com o servidor 

durante os deslocamentos comprovando que o mesmo possui permissão e realmente necessita de se 
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deslocar utilizando o Transporte Escolar, em fiscalizações futuras, considerando que se trata de 

serviço pago com recursos vinculados, exclusivamente para o transporte de alunos. 

 

d) Carteira de Identificação do Usuário do Transporte Escolar: 

No decorrer das atividades observou-se que os estudantes usuários do Transporte Escolar, não 

possuem qualquer tipo de identificação que os diferencie dos demais, especificando a rota que 

utilizam, os horários, a Escola que freqüenta, sendo que a IN SEC nº 002/2014, prevê a elaboração 

deste documento, e corresponde a instrumento válido para controle de utilização da rota indicada 

para os alunos, bem como a inibição a concessão de caronas irregulares.  

 

e) Identificação dos motoristas e Monitores por meio de utilização de uniforme e crachás 

Os motoristas e os monitores da frota própria utilizam uniformes regularmente, porém não possuem 

crachá para identificação. Já os motoristas e monitores da frota terceirizada, a maioria utiliza o 

uniforme, porém alguns não utilizam, conforme observado nas visitas, porém, nenhum deles utiliza 

crachá para identificação.  

 

f) Distância máxima para concessão do Transporte Escolar (item 2.1 e 7.1): 

A portaria do Estado do Espírito Santo nº 036 R/2013, que estabelece normas, procedimentos, 

formas de transferência e de execução, acompanhamento e prestação de contas de recursos 

financeiros do Programa Estadual do Transporte Escolar – PETE/ES dispõe em seu artigo 6º, inciso 

I: 

 
“I – o transporte escolar beneficiará alunos que residam a uma distância igual ou 
maior de 03 (três) quilômetros da escola, salvo situações em que for identificado risco 
de vida e áreas de vulnerabilidade;”  

 

Da mesma forma, a IN SEC nº 002/2014, de Domingos Martins, baseia-se no mesmo critério de 

extensão para a concessão do Transporte Escolar, conforme previsto no seu artigo nº 6, inciso I, e 

no artigo 11º, inciso IV: 

 
I – residir na zona rural (se utilizar o transporte escolar) a uma distância superior a 

três quilômetros da sua unidade escolar. 
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IV – para ter direito ao Transporte Escolar, o aluno da rede pública estadual e 

municipal de ensino, deverá residir na zona rural a uma distância superior a três 

quilômetros de sua unidade escolar, ou da linha tronco de onde circula o transporte. 

 

Observou-se, no entanto, que na prática, muitas rotas não cumprem a distância mínima de 3 

quilômetros para a disponibilização do Transporte Escolar, isto é, há muitas linhas que buscam os 

alunos em suas residências. A própria Gerência de Transporte Escolar, em resposta ao item 03 do 

Questionário 01, afirma que as distâncias para concessão variam, sendo o mínimo geralmente de 1 

km. 

 

Contudo, deve-se considerar, as particularidades da rede municipal de ensino, que abrange a 

educação infantil, com alunos de 4 e 5 anos de idade, bem como zonas de perigo nas extensões das 

rotas que englobam, morros, matas e  rodovias, entre outros. É importante, que seja estabelecida 

uma quilometragem padrão que possa ser cumprida, e que as poucas exceções contemplem apenas 

as situações de perigo, bem como as especificidades dos alunos portadores de deficiência. Esta 

distância deve ser aplicada também aos casos em que o aluno precisa se deslocar até uma respectiva 

linha tronco, ficando com os pais a responsabilidade de conduzi-los até a mesma. 

 

g) O Transporte não tem sido oferecido apenas para as escolas mais próximas das 

residências dos alunos (item 7.2) 

Verificou-se a existência de rotas, que conduzem alunos, para escolas mais distantes de suas 

residências, por critério preferencial dos pais, sendo que o próprio Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1190) prevê em seu artigo 53, o direito ao acesso à escola pública e 

gratuita próxima de sua residência, como reproduzido a seguir: 

 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 



 

 
Prefeitura Municipal de Domingos Martins 
 
Unidade Central de Controle Interno 

Proc. PMDM _______/_______ 
Folhas ____________ 
Matricula ______________ 
Rubrica ____________ 

 

38 

Dessa forma, o município possui o dever de garantir a educação, na escola mais próxima da 

residência do aluno, considerando também aspectos de comodidade e bem-estar do aluno, e não de 

acordo com a preferência dos pais, condição que tornaria inviável a concretização do direito para 

todos que assim dispusessem. 

 

Corroborando esta idéia alguns instrumentos regulamentadores de concessão do Transporte Escolar, 

em alguns Estados e municípios do Brasil, dispõe, por exemplo:  
 

“SÃO MATEUS DO SUL - PR 

Art. 7º, § 3.º Na hipótese do usuário optar por matrícula em escola diversa da indicada 

pela Secretaria de Educação e Cultura, o usuário perderá o direito à utilização do 

transporte escolar.” 

 

“VILA VELHA – ES 

8.6. Quando houver disponibilidade de vaga na escola próximo de sua residência e os 

pais optarem em matricular o  aluno  em  localidade  distante,  os  mesmos  deverão  se  

responsabilizar  pelo transporte do seu filho.” 

 

“CUIABÁ – MT 

Art. 6º. O aluno residente na área rural deverá localizar a unidade escolar mais 

próxima de sua residência e realizar a matrícula.” 

 

“ESTADO DO PARANÁ  

2.2 O aluno/responsável que optar por matrícula em estabelecimento diferente daquele 

indicado pela Secretaria de Estado da Educação, seguindo os procedimentos de 

matrícula da Instrução Conjunta nº 01/2011 – SUED/SUDE, abdica do direito à 

utilização do transporte escolar e deverá assinar a Declaração de Abdicação do 

Transporte Escolar (anexo 1).” 

 

O próprio Município de Domingos Martins no Decreto Normativo 3.127/2017, que estabelece 

normas que disciplinam as rematrículas e matrículas da educação básica da rede pública municipal 

de ensino para o ano letivo de 2018 dispõe em seu artigo 6º: 

 
Art. 6º A matrícula do estudante deverá ser efetivada na escola mais próxima do seu 

domicílio, que ofereça a etapa e/ou modalidade de ensino ao qual ele deverá ser 

matriculado. 
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§ 1º Caso a oferta da turma não seja na escola mais próxima da residência da criança, 

ela será encaminhada para outra unidade de ensino e deverá retornar para a escola 

mais próxima quando houver a oferta da turma. Os pais/responsáveis no ato da 

matrícula deverão assinar termo de compromisso de acordo com o Anexo I. 

§ 2º Será assegurado o transporte escolar para a educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos sob a responsabilidade do município, de 

acordo com a Portaria da SEDU nº 036 – R, de 19/04/2013. 

Parágrafo único. O estudante, cujos pais ou responsáveis optarem em matricular seus 

filhos em Unidade de Ensino fora da comunidade onde reside, não fará jus ao 

transporte escolar oferecido pela municipalidade, devendo os pais ou responsáveis se 

comprometem pelo transporte do estudante, mediante assinatura de termo de ciência 

e responsabilidade no ato da matrícula, conforme Anexo II. 

 

Dessa forma, é fundamental que a Secretaria atue orientando incisivamente a adoção desta prática 

pelas Escolas. 

 

h) Existência de rotas longas, nas quais os alunos permanecem nos veículos por mais de 2 

horas, contabilizando ida e volta (item 7.3) 

Devido à extensão territorial do município, observou-se a existência de algumas rotas de Transporte 

Escolar, consideravelmente longas, em que os alunos saem de suas residências cedo e retornam 

tarde permanecendo por mais de 2 horas nos veículos considerando o percurso de ida e volta, em 

especial, nos dias chuvosos, em que período de permanência nos veículos aumenta ainda mais, 

devido a situação calamitosa das estradas. 

 

i) Danos aos veículos (item 2.2) 

Em conversa com a gestora do Transporte Escolar, foi reportada a ocorrência freqüente de danos 

aos veículos, provocados pelos usuários, em especial, pelo uso de materiais cortantes nos assentos e 

cintos de segurança. No entanto, há certa dificuldade em identificar os infratores, durante os 

deslocamentos, devido à ausência de câmeras nos veículos, bem como a dificuldade de questionar 

os mesmos sobre os fatos, de forma que o dano possa vir a ser ressarcido. 
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j) Cadastro dos estudantes usuários do Transporte Escolar por meio de sistema 

informatizado próprio (item 3.1) 

Conforme informado pela Gerência de Transporte Escolar, a direção escolar, bem como a própria 

gerência não possuem cadastro específico próprio dos estudantes usuários do Transporte Escolar, 

com dados mínimos para o controle das rotas, tais como, nome completo, nome dos pais, endereço, 

ano escolar, rota que freqüenta, entre outros que julgarem necessários, para melhor administração 

do sistema de Transporte Escolar, e comunicação com as famílias, nos casos de eventuais 

intercorrências no percurso. 

 

No entanto, em 2017, o Governo do Estado do Espírito Santo aderiu e estimulou a adesão pelos 

municípios do sistema desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que 

permite o cadastro dos alunos usuários do Transporte Escolar, a otimização das rotas e custos das 

viagens diárias. 

 

O Sistema Transcolar Rural – desenvolvido sob coordenação do Departamento de Transportes e 

Geotecnia (ETG) da Escola de Engenharia. A aplicação do mesmo começou pelos municípios 

mineiros, mas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) interrompeu repasses, e 

o governo do Espírito Santo financiou a conclusão do projeto. O Transcolar Rural está sendo 

utilizado hoje em 76 dos 78 municípios capixabas. O sistema computacional reúne mapas da malha 

viária e cadastros de alunos e escolas fornecidos pelas secretarias de educação. Os endereços 

georreferenciados (latitude e longitude das residências) são obtidos com base nos identificadores da 

conta de energia das residências, em convênio com as concessionárias de energia. 

 

Em Domingos Martins, conforme informação da Gerência, o Sistema Transcolar já foi 

disponibilizado e possui o cadastro de todos os alunos, conforme trabalho realizado em conjunto 

com as escolas, para obter e fornecer os códigos de energia dos mesmos. Porém, ainda não houve o 

cadastramento das rotas para a utilização dos recursos de gerenciamento das mesmas, 

aperfeiçoamento e alterações conforme as necessidades, por ausência de quantidade de servidores 

suficientes, que possam se deslocar para providenciar a medição de todas as rotas com GPS, 

considerando o grande número de rotas. 
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k) Ausência de divulgação da Instrução Normativa SEC nº 002/2014, bem como dos 

Contratos nas escolas (item 3.5): 

Observou-se, pelas informações fornecidas pela Gerência de Transporte Escolar, bem como pelas 

visitas realizadas nas escolas, que a Instrução Normativa SEC nº 002/2014, bem como o Contrato 

de Prestação do serviço de Transporte Escolar são pouco divulgado e pouco conhecido, pelos 

envolvidos nos processos, sendo estes, as escolas, os pais e alunos usuários. 

 

Considerando que a referida Instrução constitui o único instrumento regulamentador do Transporte 

Escolar em âmbito municipal, é fundamental que seja fornecida às escolas e divulgado 

intensamente, através de conversas, treinamentos e orientações, para que os envolvidos possam 

cobrar com maior afinco seus direitos e exercer com maior fidelidade seus deveres. Ademais o 

contrato cujo objeto é o fornecimento do Transporte Escolar é instrumento essencial para o controle 

e fiscalização da qualidade do serviço prestado. 

 

Este ponto também foi observado pelo TCE-ES na Auditoria realizada em 2012, por meio do 

Processo TC-5771/2012, e emissão do Acórdão TC-1161/2017, cujo objeto correspondia às 

irregularidades na contratação e prestação de serviços de transporte escolar, no qual é recomendado 

ao Controle Interno e ao Chefe do Poder Executivo que: 
 

1.5 Recomendar ao Chefe do Executivo e ao responsável pelo Controle Interno do 

Município que observem os procedimentos delineados no item 2.2 da ITC 3730/2013-4, 

a saber: 

3.5.2  Distribuição de cópias dos contratos de transporte escolar às respectivas 

escolas atendidas, bem como de informações sobre os profissionais 

prestadores de serviço, para que os diretores, professores, etc. possam 

contribuir com a fiscalização contratual. 

 

l) Não realização de Encontros, Reuniões e Treinamentos com os estudantes usuários do 

Transporte Escolar, pela Gerência para orientar sobre as condutas a serem adotadas 

pelos mesmos durante os deslocamentos (item 6.1) 

Conforme disposto verbalmente e por escrito pela Gerência de Transporte Escolar, não são 

realizadas reuniões, encontros ou treinamentos com os alunos usuários do Transporte, sobre as 

condutas a serem adotadas pelos mesmos durantes os deslocamentos dos veículos, em especial, as 
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proibições, expressas no artigo 10 da IN SEC nº 002/2014, com os argumentos para tais, tornando-

as compreensíveis e executáveis.  

 

m) Valores pagos por quilômetro defasados (item 7.10) 

Realmente conforme informado pela Gerência de Transporte Escolar, os valores usados como 

referência para o pagamento, por quilômetro, das empresas terceirizadas, são aqueles definidos por 

meio de Portaria da Secretaria Estadual da Educação (SEDU). No entanto, quando licitado, utilizou-

se a Portaria nº 009-R/2015, que estabelecia o valor referência do quilômetro rodado para o 

Programa de Transporte Escolar – PETE/ES, para ser aplicada no ano letivo de 2015, a partir 

01/05/2015. Para o ano de 2016, foi publicada nova Portaria, para atualizar os valores de 

quilômetros para o Transporte, sendo esta, a de número 043-R/2016, para ser aplicada no ano letivo 

de 2016, a partir de 02/05/2016, incluindo o desmembramento em mais faixas de quilometragem, 

passando de 3 para 6. No entanto, no ano de 2016, o município não atualizou os valores pagos por 

quilômetro, com base na nova Portaria Estadual, apenas concedeu reajuste de 5% no mês de agosto. 

Em 2017, o Estado prorrogou os valores vigentes na Portaria nº 043-R/2016, entretanto o 

município, novamente não conseguiu se adequar a esses valores, concedendo reajuste de apenas 

1%. Dessa forma, observa-se que o município tem arcado com valores defasados para o quilômetro 

do Transporte Escolar Municipal terceirizado. A dificuldade de alcançar os valores oferecidos na 

Tabela de Referência do Estado decorre, entre outros fatores, do extenso número de linhas 

desenvolvidas no Município. Torna-se, portanto, urgente, que haja uma reestruturação das rotas, por 

atuação de empresa técnica especializada externa, de modo a avaliar a necessidade e a viabilidade 

das linhas existentes, bem como suas quilometragens, com o intuito de inicialmente diminuir o 

valor final do serviço, para que seja possível, que essa diferença seja repassada aos prestadores do 

serviço como aumento justo e real.  

 

Ademais, o próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), manifestou-se no 

Acórdão TC-1000/2017 – Plenário, sobre a dificuldade de comparar pagamentos realizados pelo 

Estado e pelo município, em especial, pela realidade peculiar vivenciada por cada município e a 

complexidade de demonstrar a composição de custos do serviço. Disponibiliza-se a seguir trechos 

do Acórdão citado, conforme exposto no Informativo de Jurisprudência nº 65/2017: 
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“Para aferição de eventual desproporção entre pagamentos realizados por município 
e pelo Estado na contratação de transporte escolar, deve ser demonstrada a 
composição de custos do transporte de cada rede.  
Tratam os autos de representação formulada por equipe técnica desta Corte em face do 
Município de Aracruz, em razão de supostas irregularidades na execução de contratos 
de transporte escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. 
Segundo a área técnica, a irregularidade se deu em razão do município realizar 
pagamentos do serviço de transporte escolar considerando tanto as quilometragens 
cheias como as vazias, configurando possível dano ao erário. O relator se alinhou aos 
argumentos trazidos pelo Ministério Público de Contas, que opinou pela improcedência 
da representação, trazendo parecer que elencou diversos estudos relacionados à 
composição do custo dos serviços de transporte escolar. Segundo o relator, restou 
demonstrada a complexidade do cálculo do custo por quilômetro, amparado pela 
composição de diversos parâmetros, não podendo ser afirmado que houve dano ao 
erário pelos parâmetros adotados pela área técnica que, chegou a tal conclusão, 
comparando-se os valores pagos para o transporte da rede municipal e da rede 
estadual. Sobre as diferenças na composição de custos, o relator ressaltou:  
“De maneira que o serviço não é idêntico, tem base de custos distintos, a exemplo do 
transporte municipal que tem custo fixo com monitor, o que por óbvio a contratação 
de mão-de-obra encarece o serviço que será diluído no valor da quilometragem. Enfim, 
para que fosse aferido se há desproporção nos pagamentos realizados deveria haver 
toda uma demonstração da composição de custos do serviço de cada rede: municipal 
e estadual”. Além disso, o relator observou que “o contrato da prestação de serviço de 
transporte escolar municipal fora realizado em conformidade com o ato normativo que 
regulamenta esse serviço no âmbito do município, a saber, a Instrução Normativa SED 
nº01/2012, que expressamente no artigo 17, IV, disciplina o modo que se dá o 
pagamento”. E prosseguiu: “Nesse contexto, embora o Município de Aracruz, desde 
2015, (...), já venha adotando nas suas licitações a modalidade de pagamento somente 
pelo trecho cheio, no intuito em alinhar-se ao entendimento do corpo técnico desta 
Corte firmado nos presentes autos, entendo que a escolha da metodologia a ser 
adotada para o pagamento dos serviços de transporte escolar é faculdade da 
Administração, que pode contemplar se a aferição da quilometragem atribuída para 
fins da prestação do serviço e o seu consequente pagamento, se dará pelo trecho vazio 
ou cheio”.  

 
 

No mesmo sentido, tem-se o Acórdão TC-1027/2017 – Plenário, do mesmo Tribunal, em que 

novamente expõe a importância de se avaliar as especificidades do Município, quando da definição 

dos valores pagos por quilômetro, no serviço de Transporte Escolar. Neste caso, em especial, a 

Corte aborda que os valores referenciais de quilômetro rodado definidos pela Secretaria Estadual de 

Educação (SEDU) ou os preços praticados por municípios vizinhos ao ente contratante não servem 

como paradigma para a determinação de sobrepreço, tendo em vista as características particulares 

de cada município. Da mesma forma, entende-se que esta interpretação aplica-se também aos casos, 

em que os valores praticados pelo Município são inferiores aos realizados pelos Municípios 
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vizinhos e pelo Estado, que é o cenário de Domingos Martins. Abaixo são reproduzidos trechos do 

Acórdão, conforme indicados no Informativo de Jurisprudência nº 64/2017: 

 
“Os valores referenciais de quilômetro rodado definidos pela SEDU ou os preços 
praticados por municípios vizinhos ao ente contratante não servem como paradigma 
para aferição de sobrepreço na contratação de serviços de transporte escolar, tendo 
em vista as circunstâncias peculiares vivenciadas por cada município.  
Tratam os autos de relatório de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal 
de Colatina referente ao exercício de 2009. Dentre as irregularidades, a área técnica 
apontou a ocorrência de sobrepreço na contratação de serviços de transporte escolar, 
adotando como paradigma preços praticados por municípios vizinhos, bem como 
valores dispostos na Portaria nº 154-R, de 26 de novembro de 2008, expedida pela 
SEDU, propondo a imputação de ressarcimento ao erário aos responsáveis pela 
contratação. O relator acompanhou o entendimento técnico, dissentindo apenas no que 
se refere ao valor do ressarcimento estipulado, em relação ao qual anuiu à análise e a 
novos cálculos procedidos pelo Ministério Público de Contas. Em voto-vista, o 
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, divergindo do relator e da área 
técnica, manifestou-se no sentido de que “os valores despendidos com transporte 
escolar de cada município se diferem em razão de diversos fatores e, principalmente, 
em função da quilometragem percorrida e quantidade de alunos a serem atendidos 
pela linha escolar, o que vai definir as rotas e, como bem asseverou a defesa, são 
fatores díspares, não cabendo, portanto, a comparação feita pelo nosso técnico”. 
Sobre a expressão “preço de mercado”, pontuou que análise desse “leva em 
consideração 04 (quatro) elementos, a saber: (I) a oferta; (II) a procura; (III) o 
período; (IV) influências externas”. Assim, observou que “a própria Secretaria 
Estadual de Educação – SEDU, embora defina os valores por quilômetro rodado a ser 
concedido aos diversos municípios deste Estado, sabe que para alcançar o preço real 
de mercado, necessária a contrapartida para complementação por parte dos 
municípios beneficiados, diante do que se consideram como ‘peculiaridades’”. Nesses 
termos, sustentou que “as diferenças ocorrem, tendo em vista as circunstâncias 
peculiares que cada Município detém como, oferta, demanda, condições de relevo da 
região, condições das estradas a serem percorridas, bem como a operacionalização 
das linhas definidas, horário e locais a serem atendidos por estes serviços, quantidade 
de alunos, dentre outras questões que alteram o preço do serviço”. O conselheiro 
ressaltou, nesse sentido, que “o preço imposto pelo SEDU, nem mesmo os praticados 
pelos municípios vizinhos, de fato, não são e nem representam a realidade do 
mercado local, e nestas condições, a licitação realizada pela Prefeitura M. de Colatina 
não resultaria com participantes interessados e o município não teria logrado êxito na 
contratação intentada, se mantivessem como preços máximos a serem contratados, os 
definidos pela SEDU ou os realizados pelos municípios vizinhos, muitas vezes 
considerados inexequíveis para a praça em que ocorre a licitação”. Diante disso, 
concluiu por afastar o indicativo de irregularidade e o respectivo ressarcimento.  

 

7.4. Pontos apurados por meio das respostas ao Questionário 01 

Somando-se aos aspectos supramencionados, em conversas com a gestora do Transporte Escolar e 

com as respostas do Questionário 01, observou-se ainda os seguintes pontos: 
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a) Linhas municipais informalmente compartilhadas com o Estado 

Conforme informado, por meio das respostas ao Questionário 01, existem 2 linhas municipais 

realizadas com veículo próprio, que na prática, também é responsável pelo deslocamento de 

estudantes da rede estadual, contudo, não há compartilhamento de linhas previsto no Plano de 

Trabalho encaminhado anualmente ao Estado, para aprovação das linhas de Transporte Escolar 

Estadual.  

 

b) Linhas de Transporte Escolar Municipal que percorrem trajetos significativos em 

municípios limítrofes 

Observou-se nos dados fornecidos referentes à listagem das rotas executadas no Transporte Escolar 

terceirizado, bem como em resposta da Gerência de Transporte Escolar ao questionário 

encaminhado pela Controladoria, um quantitativo de linhas de Transporte Escolar que ultrapassam 

os limites territoriais do Município, percorrendo trechos significativos no interior dos municípios 

vizinhos. Estas rotas estão especificadas na Tabela abaixo: 
 

Tabela 12: Rotas de Transporte Escolar Municipal com Trecho Significativo no Interior de Municípios Vizinhos. 
ESCOLA ROTA MUNICÍPIO 

EMEF Augusto Peter Berthold 

Pagung 

Matias Nickel x Samuel Kum x Rio das Pedras x 

EMEF (vespertino e matutino) 
Santa Leopoldina 

EMEF Gustavo Guilherme 

João Plaster 
Caramuru x Jequitibá x EMEF 

Santa Maria de 

Jetibá/Santa 

Leopoldina 

EMEF Gustavo Guilherme 

João Plaster 
Sítio Bonito x EMEF Santa Maria de Jetibá 

EMEF Gustavo Guilherme 

João Plaster 
Divisa Rio Claro x Geraldo Tesch x EMEF Santa Maria de Jetibá 

EMEF Santa Isabel Venda da Simone x Bom Jesus x EMEF Marechal Floriano 

EMEF Biriricas 
Pau Amarelo x São Paulo de Viana x EMEF 

(matutino e vespertino) 
Viana 

EMEF Biriricas Boqueirão x EMEF Santa Leopoldina  

EMEF Eugênio Pinto Santana Rio das Farinhas x EMEF Santa Leopoldina  

EMUEF Califórnia Paulinho x Rio das Farinhas x EMUEF Santa Leopoldina 
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Apesar do Município de Domingos Martins receber o recurso do FUNDEB destes alunos de outros 

Municípios, como se pode observar na Tabela 08 os recursos desta Fonte não suportam a totalidade 

dos gastos com Transporte Escolar, sendo empenhados também recursos próprios e de Royalties, 

que poderiam ser utilizados em outros investimentos para os munícipes de Domingos Martins. 

 

Ademais, existem rotas que atendem apenas alunos de outros municípios, isto é, não há trechos 

percorridos para contemplar alunos de Domingos Martins. E neste cenário existem constantes 

reclamações sobre a calamidade das estradas nos outros municípios, que prejudicam o transporte 

dos alunos, fazendo com que os mesmos, cheguem atrasados e permaneçam tempo considerável no 

interior dos veículos. 

 

Ante ao exposto, a Controladoria, encontrou dispositivo legal do Município de Vila Velha, a 

Instrução Normativa SEC nº 001/2014, interessante e que se aplicaria a situação encontrada em 

Domingos Martins. 
 

“7.2 SEMED/Coordenação de Transporte Escolar 
7.2.1. Receber a relação dos alunos identificados que utilizarão o Transporte Escolar;  
7.2.2. Efetivar revisão das rotas e pontos de paradas que serão realizadas dentro dos 
limites do Município;  
7.2.2.1. Os alunos residentes em outros municípios matriculados na rede municipal 
de Vila Velha poderão utilizar o transporte escolar mediante Termo de Cooperação 
Técnica Financeira Intermunicipal.” 

 

Considerando o impacto significativo do Transporte de alunos de outros Municípios, é de extrema 

importância que a Secretaria reavalie, se estas rotas, realmente conduzem os alunos dos outros 

Municípios à Escola mais próxima de sua residência, ainda que em Domingos Martins. Ademais, 

que oriente os servidores das Escolas para que transmitam esta informação aos pais residentes em 

outros Municípios que venham a requerer a matrícula, dispondo sobre a abdicação do Transporte 

em caso de escolha particular pela Escola de Domingos Martins, quando o seu Município de origem 

disponibilize escola mais próxima de sua residência.  

 

Ademais, a Secretaria de Educação deve estudar e propor métodos de diálogo com os Municípios 

vizinhos, nos casos em que a escola de Domingos Martins é a mais próxima, de modo que possa ser 

estabelecida, dentro do possível, uma cooperação técnica ou financeira, entre os mesmos, para que o 
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serviço seja prestado com mais eficiência, principalmente, na manutenção de suas estradas, dado 

que se trata de um direito fundamental do aluno, o acesso à Educação de qualidade. 

 

7.5. Questões identificadas durante a Execução da Auditoria 

Apesar de não estar incluída na Matriz de Planejamento, a questão abaixo identificada foi percebida 

e observada pela equipe de auditoria, e que é relevante o suficiente para ser reportada. 

  

a) Horas extras dos motoristas do Transporte Escolar da frota própria 

Corroborando a Fiscalização 003/2017, sobre a concessão de horas extras na Prefeitura, observou-se 

a concessão significativa de horas extras aos motoristas do transporte escolar da frota própria. Essas 

horas são contabilizadas por extrapolação do horário de expediente normal do servidor, no entanto, 

há um conflito de interesses, pois estes motoristas realizam o transporte das crianças nos horários 

específicos de inicio das aulas, e retornam para as suas residências, onde permanecem até o 

próximo horário para buscá-las, o que diverge das orientações sobre o exercício da função, que, em 

tese, exige que os mesmos permaneçam à disposição da escola, durante todo o período escolar, pois 

não há regulamentação específica para Motorista de Transporte Escolar. E que, se optam por 

retornarem às suas residências, deveriam então descontar essas horas, nas horas que extrapolam o 

horário de expediente normal, e que atualmente são computadas como horas extras. Além disso, nos 

recessos escolares de julho e dezembro os motoristas automaticamente já permanecem em casa, 

pelo encerramento das aulas, e não tem se colocado a disposição para outras tarefas da Prefeitura. E 

observou-se que apesar de a Controladoria já ter relatado esses fatos na Fiscalização 

supramencionada, a Secretaria ainda não tomou as devidas providências para a regularização dos 

fatos. 

 

8. CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre o órgão em análise, realizamos 

procedimentos de auditoria, segundo o manual desta unidade de controle interno.  

 

Em extrato, identificaram-se as situações relatadas a seguir, sendo algumas apenas considerações de 

caráter sugestivo que podem vir a ampliar a eficiência do serviço, isto é, correspondem a boas 

práticas, e outras como irregularidades em face das legislações municipais e federais em vigor. 
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 Constatação 01: Inconformidades no Processo Licitatório para a Contratação do Serviço 

de Transporte Escolar para Atender a Rede Municipal de Ensino, Pregão nº 038/2015. 

O Processo licitatório de contratação do serviço de transporte escolar para atender a rede 

municipal de ensino, bem como sua instrução ao decorrer dos anos apresenta algumas 

inconsistências, conforme abaixo relacionado:  

 

Constatação 01-A: Ausência de protocolização do Processo Licitatório para a Contratação 

do Transporte Escolar, Pregão nº 038/2015, bem como instrução processual inadequada. 

Esta Controladoria entende que apesar da não protocolização do Pregão Presencial nº 038/2015, 

após as mudanças administrativas de Tramitação, o Processo-Mãe (original), deveria ser 

permanentemente instruído, com todos os documentos originais referentes a ele, tais como, 

Contratos, Aditivos, CI´s, Solicitações, Pareceres, Processos paralelos de pagamento, entre 

outros; considerando a relevância e a intensa demanda por alterações do serviço contratado por 

meio deste Processo, bem como a prorrogações do mesmo até o presente momento. 

Ademais, ressalta-se a relevância da apresentação de justificativas e comprovações da 

necessidade, bem como da formalização nos contratos das alterações realizadas no lotes (objeto) 

da licitação, sejam elas referentes a veículo, percurso, quilometragem, entre outros. 

Recomendações 01-A: A Controladoria entende que seria de fundamental importância que o 

Processo para contratação de serviço de transporte escolar para a rede municipal de ensino, 

fosse licitado novamente, em caráter de urgência, para a adequação das rotas, quanto ao 

percurso, quilometragem e tipo de veículo, de forma a refletir a real necessidade dos alunos 

usuários, e sendo devidamente protocolado, tramitado e instruído.  

 

Constatação 01-B: Ausência de documentos solicitados no instrumento convocatório e no 

contrato. 

Verificou-se que foram solicitados alguns documentos, no instrumento convocatório e no 

contrato, para serem apresentados em momentos específicos, porém, não foram observados no 

processo-mãe e nos processos de pagamento analisados. 

Recomendações 01-B: 

• Sobre a apresentação da “Guia de Previdência Social dos cooperados”, a cada pagamento, 

dispomos sobre a necessidade de se avaliar esta cláusula, considerando que não está sendo 
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cumprida e de que existem contratados que não constituem uma cooperativa de Transporte. 

Ainda, reforçamos a necessidade de verificar se a apresentação da Certidão Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais supri esta demanda, tornando-a mais viável na prática 

e aplicável a todos. 

• Sobre a comprovação de realização de seguro para os alunos, após a assinatura do Contrato, 

verificou-se a ausência desta documentação no Processo-mãe (Pregão nº 038/2015). Desta 

forma, recomenda-se que a Gerência de Transporte Escolar, verifique se a mesma, bem 

como suas renovações, encontram-se em suas dependências devendo então, serem inseridas 

no processo, ou se foram disponibilizadas em algum processo de pagamento, considerando a 

prorrogação contínua do Contrato. Caso estas documentações não sejam encontradas ou não 

tenham sido fornecidas pelas contratadas, que as mesmas sejam solicitadas às empresas, em 

cumprimento à cláusula contratual de caráter relevante. 

• Quando ocorrer a necessidade de substituição ou alteração qualitativa ou quantitativa das 

rotas (quilometragem, transportador, veículo ou condutor), que correspondem aos itens da 

licitação, que seja orientado às Empresas contratadas, que esta deverá ser formalmente 

solicitada e comprovada à Gerência de Transporte Escolar, que confirmando a existência da 

mesma, promoverá por meio de Termo Aditivo a alteração das rotas, e somente após o 

estabelecimento do mesmo que as alterações serão de fato implantadas. Da mesma forma, 

quando a Gerência identificar a necessidade das mesmas alterações, de ofício, deverá 

comunicar oficialmente a empresa responsável pela rota, comprovando-a, e após 

confirmação da contratada, promoverá a formalização da alteração, também por Termo 

Aditivo, para posteriormente efetivar a mudança. 

Ademais, esta Controladoria entende que necessidades eventuais de realização de 

transportes de alunos não previstos no decorrer do ano letivo, por exemplo, para a cobertura 

de eventos extracurriculares de cunho pedagógico relevante, devidamente comprovados por 

documentos formais, poderão ser pagos nas planilhas de pagamento mensais, desde que não 

impliquem em alteração das características inicialmente estabelecidas para a rota, mas 

apenas em aumento de quantitativo de viagens.  

• Que a Gerência realize anualmente a solicitação e verificação dos documentos dos veículos 

e condutores sujeitos a renovação periódica, considerando a necessidade de manutenção das 

condições habilitatórias previstas na licitação. E ainda que, estes documentos não sejam 

inseridos no processo devido ao extenso volume dos mesmos, orienta-se que seja incluída 
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no processo uma Tabela-resumo com os documentos entregues e analisados, dispondo sobre 

a presença física dos mesmos nas dependências da Gerência, caso algum órgão ou agente 

solicite vista. 

• Reforçamos também, a necessidade de firmar o procedimento de comunicação entre 

gerência de Transporte Escolar e Empresas Contratadas, por escrito, independente do 

assunto a ser tratado, de forma que estes documentos sejam disponibilizados no processo, 

como forma de instruir o mesmo e respaldar os envolvidos quando do surgimento de 

situações que impliquem em alterações ou melhorias na prestação do serviço. 

 

Constatação 01-C: Descrição do Objeto do Processo Licitatório para a Contratação do 

serviço de Transporte Escolar não inclui Transporte na Zona Urbana.  

O objeto descrito no processo licitatório dispõe apenas sobre a contratação de Transporte 

escolar para o deslocamento dos alunos na zona rural, no entanto, conforme informado pela 

Gerência de Transporte Escolar, o mesmo também é disponibilizado na zona urbana, para 

distâncias superiores a 1 (um) quilômetro da escola. 

Recomendação 01-C: que a Gerência de Transporte Escolar junto a Procuradoria Municipal, 

avalie a possibilidade de alteração do objeto do contrato para incluir o fornecimento de 

Transporte Escolar em zonas urbanas, ou em caso de proximidade de realização de nova 

licitação, aguardar a mesma para a modificação do objeto. 

 

Constatação 01-D: Cláusula editalícia inconsistente, sobre a prática de registro de ponto 

dos motoristas do Transporte Escolar.  

O Edital para a contratação do serviço de Transporte Escolar, prevê cláusula que dispõe sobre a 

necessidade de assinatura diária dos motoristas terceirizados em folha de ponto nas escolas 

atendidas. 

Recomendação 01-D: Considerando que se trata de prática já interrompida, com base em 

informações fornecidas pela Gerência de Transporte Escolar, recomendamos que esta cláusula 

seja excluída  do Instrumento Convocatório em uma próxima licitação para a contratação deste 

serviço, de forma que o mesmo disponha apenas sobre a necessidade de controle de freqüência 

do Transporte Terceirizado nas escolas, para ateste do mensal do serviço, sem exigência de 

assinatura do Transportador. 
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Constatação 01-E: Descrição inconsistente dos lotes no momento da definição do preço 

médio. 

Observou-se que a referência das linhas de Transporte Escolar, separadas por lote, no 

procedimento de definição do preço médio, apresentou algumas inconsistências, no que 

concerne a descrição dos veículos e preços unitários. 

Recomendação 01-E: orienta-se que os erros sejam devidamente corrigidos, por meio de 

instrumento adequado (aditamento ou apostilamento), se possível, conforme orientação da 

Procuradoria Municipal, considerando que o serviço vem sendo prorrogado, e que estes erros 

podem comprometer a prestação do serviço, se exigidos pelo Contratado, que na verdade 

disputou os lotes na descrição equivocada. 

 

Constatação 01-F: Inconsistências e algumas documentações apresentadas na licitação. 

Sobre as documentações referentes ao atestado de capacidade técnica de uma das empresas, bem 

como das listagens e documentações dos monitores, foram observadas algumas inconsistências. 

Recomendação 01-F: sugere-se que as documentações sejam atualizadas e corrigidas.  

 

Constatação 01-G: Não há exigência de documento ou verificação que comprove a não 

ocorrência de infração grave nos últimos 12 meses, por parte dos motoristas contratados. 

Apesar da exigência do Código Brasileiro de Trânsito, de que os condutores de escolares não 

tenham cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou sejam reincidentes em infrações 

médias durantes os 12 (doze) últimos meses, o instrumento convocatório não solicita documento 

que comprove esta situação. 

Recomendação 01-G: recomenda-se que nos próximos Termos Aditivos, se possível, a 

Gerência de Transporte Escolar, exija documento que comprove o histórico de infrações dos 

condutores dos veículos escolares ou estabeleça procedimento interno que viabilize essa 

verificação pelo próprio sistema do DETRAN-ES, considerando a relevância do serviço. 

 

Constatação 01-H: Ausência de Competitividade na disputa pelas rotas ofertadas na 

Licitação.  

Com base na análise da Ata dos Vencedores da Licitação, observou-se que não há concorrência 

pelas rotas ofertadas, de forma que cada empresa disputa apenas rotas específicas, observando-

se para todas elas a apresentação de lances apenas pelo Licitante vencedor. 
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Recomendação 01-H: nas novas licitações sugere-se que de alguma forma o pregoeiro e a 

equipe de apoio estimulem a competitividade entre os Licitantes pelos diversos itens ofertados, 

bem como observem com rigor a possibilidade de conluio entre os participantes. 

 

Constatação 01-I: Ausência de critério específico para a disponibilização das rotas que 

ocorrem nos turnos vespertino e matutino, sendo que ora são unificadas, ora são 

separadas como itens diversos. 

Observou-se que algumas rotas realizadas em ambos os turnos, matutino e vespertino, ora 

apresentavam-se unificadas em um mesmo lote, com quilometragem somada, ora dispunham-se 

como itens diversos, representadas em lotes diferentes. 

Recomendação 01-I: com base na análise do impacto financeiro sobre os valores empenhados 

para custear o Transporte Escolar, é importante que a Secretaria Municipal de Educação 

juntamente com os Transportadores avalie e defina quais serão os critérios a serem fixados para 

estabelecer a junção ou separação das rotas que são realizadas nos dois turnos, matutino e 

vespertino, de forma que, se possível, seja aplicado igualmente a todos os prestadores do 

serviço, sem prejuízo a eficiência da prestação do mesmo. 

 

 Constatação 02: Volume significativo de recursos empregados no Transporte Escolar.  

Observou-se volume expressivo de recursos empregados na execução do serviço de Transporte 

Escolar Municipal, girando em torno de R$ 5.000.000,00 ao ano. 

Recomendação 02: em caráter de urgência, a Prefeitura de Domingos Martins, representada 

pela Secretaria de Educação necessita reavaliar a execução dos serviços de Transporte Escolar 

Municipal, de forma geral, abrangente e imparcial, por meio de estudo aprofundado das rotas 

existentes na estrutura de cada escola, das legislações municipais, e dos critérios adotados para a 

concessão deste serviço, com o intuito de aperfeiçoar o emprego dos recursos e a melhoria das 

atividades. A Controladoria entende que na atual conjuntura este trabalho dará resultados mais 

significativos se realizado por empresa especializada, contratada especificamente para este 

trabalho e com a utilização de equipamentos específicos.  Além disso, é fundamental que a 

Secretaria defina critérios padronizados para a concessão do Transporte Escolar, dentro do 

possível, com base nas particularidades do município, e os cumpra, com o intuito de diminuir a 

discricionariedade do gestor, bem como do atendimento a interesse particulares.  
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 Constatação 03: Descumprimento da Instrução Normativa SEC nº 002/2014.  

A Instrução Normativa que regulamenta a concessão do Transporte Escolar para as escolas da 

rede municipal possui inúmeros itens que não estão sendo cumpridos na prática e precisa 

urgentemente ser revisada e alterada, conforme as práticas viáveis no contexto do município. 

Especialmente, os tópicos abordados a seguir: 

 

Constatação 03-A: A Gerência de Transporte Escolar não tem realizado o levantamento 

dos estudantes com deficiência, matriculados na rede de ensino e que precisam do serviço 

de Transporte Escolar, bem como o mesmo não é realizado por meio de veículos 

adaptados. 

Recomendação 03-A: em cumprimento a Instrução Normativa, ao Plano Municipal de 

Educação e as legislações atuais sobre os direitos da Pessoa com Deficiência, é fundamental que 

a Secretaria de Educação exija dos transportadores terceirizados, bem como forneça por meio de 

sua frota própria veículos adaptados para o transporte destes alunos, nas rotas em que estejam 

alocados. 

 

Constatação 03-B: Ausência de atuação efetiva e constante da Gerência de Transporte 

Escolar na reavaliação das rotas e verificação da qualidade dos serviços prestados. 

Devido à quantidade reduzida de funcionários na Gerência de Transporte Escolar, bem como do 

extenso número de rotas de Transporte Escolar existentes e as frequentes solicitações de 

alterações, não há uma planejamento de fiscalização constante sobre a efetiva prestação do 

serviço e da qualidade do mesmo, nem cronograma para a verificação da manutenção da 

regularidade das documentações dos transportadores terceirizados. 

Recomendação 03-B: coadunando com as proposições realizadas pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo (TCE-ES) em Auditoria realizada no Município sobre a prestação do 

serviço de Transporte Escolar, recomendamos que a Gerência de Transporte Escolar elabore um 

cronograma de inspeção das linhas, in loco, de acordo com a capacidade interna, para avaliação 

e acompanhamento dos serviços, independentemente de denúncias e ocorrências,  bem como de 

cronograma para verificação dos documentos comprobatórios de regularidade dos veículos,  

motoristas e acompanhantes, conforme período de renovação estabelecidos nos dispositivos 

legais. Ainda, sugere-se que a cada demanda de alteração das rotas, para mudança de 

quilometragem, veículo ou percurso, a Gerência possa verificar, in loco, a real necessidade da 
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mudança, autorizando previamente a realização da mesma, se confirmada o direito. Por fim, 

sugere-se que todas as visitas sejam formalizadas por meio de documento oficial elaborado pela 

Gerência, e todas as solicitações de alterações de rotas (lotes) sejam também formalizadas, isto 

é, realizadas por escrito, e devidamente instruídas e comprovadas. 

 

Constatação 03-C: Ausência de Controle do uso do Transporte Escolar pelos Servidores 

das Escolas.  

A Gerência não possui listagem (controle) de quais e quantos servidores utilizam o Transporte 

Escolar, bem como não avalia a real necessidade de utilização do mesmo, considerando que em 

alguns trechos há linhas de transporte público. Por fim, os servidores que encaminham 

solicitação de permissão para utilizar o Transporte, não recebem documento formal de 

autorização, para permanecerem com ele durante a execução do transporte, em caso de eventual 

fiscalização nos veículos. Neste caso, nem os motoristas possuem listagem de controle sobre os 

servidores autorizados à utilização do transporte. 

Recomendação 03-C: que a Gerência estabeleça, padronize e regulamente os critérios para a 

utilização do Transporte Escolar pelos Servidores, avaliando a cada requerimento a real 

necessidade de utilização do mesmo, considerando a existência ou não de transporte público, 

bem como estabeleça e regulamente os procedimentos necessários para a solicitação de 

autorização de utilização do Transporte Escolar dos servidores, de forma que sejam emitidos 

documentos que fiquem sob a posse e controle do servidor beneficiado, dos motoristas e da 

Gerência de Transporte Escolar; considerando que se trata de serviço pago com recursos 

vinculados, exclusivamente para o transporte de alunos. 

 

Constatação 03-D: Ausência de Identificação do Usuário do Transporte Escolar.  

Os estudantes usuários do Transporte Escolar, não possuem qualquer tipo de identificação que 

os diferencie dos demais, especificando a rota que utilizam, os horários, a Escola que freqüenta, 

sendo que a IN SEC nº 002/2014, prevê a elaboração deste documento, e corresponde a 

instrumento válido para controle de utilização da rota indicada para os alunos, bem como a 

inibição a concessão de caronas irregulares.  

Recomendação 03-D: recomenda-se que dentro das possibilidades a Gerência de Transporte 

Escolar estude a possibilidade de criação deste documento, para todas as escolas, como forma 
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de identificação do usuário do Transporte Escolar, evitando-se problemas como a ocorrência de 

caronas nos veículos, devido ao maior controle que poderá ser realizado pelos motoristas. 

 

Constatação 03-E: Identificação dos motoristas e Monitores por meio de utilização de 

uniforme e crachás. 

Os motoristas e os monitores da frota própria utilizam uniformes regularmente, porém não 

possuem crachá para identificação. Já os motoristas e monitores da frota terceirizada, a maioria 

utiliza o uniforme, porém alguns não utilizam, conforme observado nas visitas, porém, nenhum 

deles utiliza crachá para identificação.  

Recomendação 03-E: que a Gerência de Transporte Escolar reforce a importância de que os 

motoristas e monitores, tanto da frota própria quanto terceirizada, utilizem uniformes de 

identificação da empresa, bem como de crachás para identificação interna e externa, 

considerando a importância do serviço e o impacto do mesmo na comunidade. 

 

Constatação 03-F: Descumprimento da distância mínima para a concessão do Transporte 

Escolar na rede municipal de ensino, definida na IN SEC nº 002/2014. 

A referida Instrução estabelece a distância mínima de 3 km para a concessão do transporte 

escolar na rede municipal. No entanto, a própria Gerência de Transporte Escolar, em resposta ao 

item 03 do Questionário 01, afirma que as distâncias para concessão variam, sendo o mínimo 

geralmente de 1 km. 

Recomendação 03-F: Considerando que a rede municipal de ensino obrigatório abrange 

crianças de 4 anos em diante, entende-se que 3 km, pode ser um distância significativa a ser 

percorrida, em especial por crianças de  4 a 10 anos. Contudo, é fundamental que seja 

estabelecida distância mínima para a concessão do Transporte Escolar e que esta seja obedecida 

pela Administração Pública, como forma de padronizar os procedimentos e diminuir a 

disponibilização abusiva do serviço, que atende a interesses particulares. Ressalta-se ainda a 

importância de que não haja distância mínima para a concessão do Transporte para crianças com 

deficiência, bem como sejam consideradas as especificidades de certas localidades, que se 

encontram em áreas de perigo e vulnerabilidade, de modo que nesses casos seja permitido a 

atenuação da distância estabelecida, tais como, proximidades da rodovia ou BR, morros, lagos, 

florestas, entre outros. 
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Constatação 03-G: O Transporte não tem sido oferecido apenas para as escolas mais 

próximas das residências dos alunos. 

Verificou-se a existência de rotas, que conduzem alunos, para escolas mais distantes de suas 

residências, por critério de preferência dos pais. 

Recomendação 03-G: com base nas legislações específicas de outros municípios e Estados 

sugere-se que a Gerência adote a mesma postura, readequando as rotas de forma a garantir 

Transporte Escolar para o aluno se deslocar até a escola mais próxima de sua residência, 

cumprindo adequadamente com a obrigação da Administração Pública, e permitindo um melhor 

gerenciamento dos recursos empregados neste serviço. 

 

Constatação 03-H: Existência de rotas longas, nas quais os alunos permanecem nos 

veículos por mais de 2 horas, contabilizando ida e volta, contrariando a disposição da 

Instrução Normativa. 

Devido à extensão territorial do município, observou-se a existência de algumas rotas de 

Transporte Escolar significativamente longas, em que os alunos permanecem por mais de 2 

horas nos veículos considerando o percurso de ida e volta, em especial, nos dias chuvosos, 

devido a situação calamitosa das estradas.  

Recomendação 03-H: Orienta-se que a Instrução seja alterada, para adequar-se a realidade, ou 

que as rotas sejam reavaliadas de forma a propor melhores percursos para os alunos, em tempos 

menores. 

 

Constatação 03-I – Reporte de Danos aos veículos e dificuldade de identificação do 

responsável. 

A Gerência reportou a ocorrência freqüente de alguns danos específicos aos veículos, tais como, 

corte dos assentos e cintos, em especial, em veículos da frota própria, no entanto, a mesma 

possui dificuldades de identificar o responsável para a promoção da responsabilização, bem 

como reposição dos danos causados. 

Recomendação 03-I: A Secretaria de Educação por meio da Gerência de Transporte Escolar 

pode se organizar, para estudar a possibilidade de projeto para inclusão de câmeras de 

videomonitoramento nos ônibus com o intuito de inibir estas condutas lesivas ao patrimônio, 

facilitando o controle dos danos. 
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Constatação 03-J: Cadastro de alunos usuários do Transporte Escolar e Utilização de 

Sistema de Gerenciamento de dados do serviço. 

Observou-se que a Gerência não possui cadastro próprio de alunos usuários do Transporte 

Escolar, com informações para o adequado gerenciamento do serviço, disponibilizando dados 

dos usuários, bem como as rotas e escolas atendidas. No entanto, verificou-se a existência de um 

Sistema informatizado criado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que foi 

adquirido pelo Estado do Espírito Santo e disponibilizado para o cadastro dos alunos usuários, 

das escolas e das rotas, permitindo o gerenciamento das mesmas, para aperfeiçoamento dos 

trajetos e redução dos custos. No entanto, o Sistema recepcionado pela Prefeitura de Domingos 

Martins, possui apenas o cadastro dos alunos, mas ainda não é utilizado para o gerenciamento 

das rotas e seus custos, dado que as mesmas não foram aferidas e lançadas, por meio de 

equipamentos específicos. 

Recomendação 03-J: a Controladoria reforça o disposto na recomendação 8, na qual expõe a 

necessidade, em caráter de urgência de que a Prefeitura de Domingos Martins, representada pela 

Secretaria de Educação reavalie a execução dos serviços de Transporte Escolar Municipal, de 

forma geral, abrangente e imparcial, por meio de estudo aprofundado das rotas existentes na 

estrutura de cada escola, com o intuito de aperfeiçoar o emprego dos recursos e a melhoria das 

atividades, bem como recolher dados fiéis para a alimentação do Sistema Transcolar, podendo 

então ser uma ferramenta efetiva no gerenciamento do serviço. A Controladoria entende que 

este trabalho dará resultados mais rápidos e eficazes se realizado por empresa especializada que 

disponha de equipamentos modernos e eficientes para a medição das rotas, sendo desempenhada 

de modo imparcial. 

 

Constatação 03-K: Ausência de divulgação da Instrução Normativa SEC nº 002/2014, bem 

como dos Contratos nas escolas. 

 Conforme informação fornecida pela Gerência, bem como pelas visitas às escolas, observou-se 

que tanto a referida Instrução, bem como os contratos de prestação de serviço são pouco 

conhecidos e divulgados, nas escolas, para pais e alunos. 

Recomendação 03-K: que após a revisão e alteração da Instrução Normativa para adequar-se a 

realidade praticada, bem como a junção dos contratos e aditivos firmados, que a Gerência de 

Transporte reúna-se com as Escolas, e disponibilize em caráter de urgência, estes documentos às 
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escolas, bem como as orientações necessárias para a boa fiscalização e o adequado 

acompanhamento do serviço. 

 

Constatação 03-L: Não realização de Encontros, Reuniões e Treinamentos com os 

estudantes usuários do Transporte Escolar, pela Gerência para orientar sobre as condutas 

a serem adotadas pelos mesmos durante os deslocamentos. 

Observou-se que a Secretaria de Educação não promove atividades de orientação ao usuário de 

Transporte Escolar, sobre seus deveres legais e a necessidade de colaborar com o município na 

adequada disposição do serviço, considerando o impacto significativo desta má utilização. 

Recomendação 03-L: A Controladoria entende que a Gerência deve se empenhar também para 

divulgar os instrumentos de controle aos alunos usuários do Transporte Escolar para que os 

mesmos também cumpram com seus deveres de bom comportamento, zelando pelos veículos 

utilizados, e pelo bom relacionamento com os motoristas e monitores; bem como promovam 

eventos junto as escolas para orientar sobre a importância da adequada utilização do Transporte 

Escolar, na economia dos recursos e na qualidade do serviço.   

 

Constatação 03-M: Valores pagos por quilômetro defasados. 

Avaliando as informações coletadas pela Controladoria no contexto municipal, e contrapondo 

com as obtidas no cenário estadual e nacional, observou-se o aumento significativo nos custos 

de manutenção dos serviços de transporte em geral, de forma a concluir pela defasagem nos 

preços por quilômetro praticados pelo Município no Transporte Escolar, quando comparados 

com Municípios vizinhos e com o Estado, reafirmados pelos pequenos reajustes concedidos 

desde o início do Contrato. No entanto, conforme manifestação do próprio TCE-ES, a 

comparação de valores adotados em municípios vizinhos e no Estado não podem, por si só 

fundamentar, a definição de que os preços aplicados em Domingos Martins estão reduzidos ou 

elevados, pois é essencial, a identificação das particularidades do ente que refletem diretamente 

nos valores empregados. 

Recomendação 03-M: de qualquer forma, a Controladoria insiste em reafirmar recomendações 

anteriores, sobre a necessidade de reavaliar a execução dos serviços de Transporte Escolar 

Municipal, de forma geral, abrangente e imparcial, por meio de estudo aprofundado das rotas 

existentes na estrutura de cada escola, realizado por empresa habilitada e qualificada para tal, 

com o emprego de tecnologia própria e específica. Este trabalho de otimização das rotas poderá 
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proporcionar reduções de custos de rotas desnecessárias ou com quilometragem ampliada, de 

forma a permitir eventualmente, melhorias nos valores referenciais praticados por quilômetro, 

aperfeiçoando o emprego dos recursos.  

 

 Constatação 04: Inconformidades apuradas no questionário 01 respondido pela Gerência 

de Transporte Escolar: 

 

Constatação 04-A: Linhas municipais informalmente compartilhadas com o Estado. 

Conforme informação obtida em contato com a Gerência de Transporte Escolar, verificou-se a 

existência de 2 linhas municipais que também realizam o transporte de alunos da rede estadual 

de ensino, de forma que os gastos com combustível e manutenção do veículo estavam sendo 

pagos com recursos do convênio estadual, enquanto os demais custos, como de pessoal, estavam 

sendo arcados com recursos municipais. No entanto, apesar desta utilização conjunta das rotas, 

as mesmas não encontravam-se formalmente compartilhadas no Plano de Trabalho 

encaminhado para a SEDU, para o encaminhamento dos recursos. 

Recomendação 04-A: a Controladoria orienta que a Gerência reavalie a vantagem de 

permanecer com o compartilhamento destas rotas, e em caso afirmativo que as mesmas sejam 

formalmente incluídas no Plano de Trabalho, por meio de retificação do mesmo, definindo com 

clareza quais gastos serão de responsabilidade do Estado e quais serão de responsabilidade do 

Município. 

 

Constatação 04-B: Linhas de Transporte Escolar Municipal que percorrem trajetos 

significativos em municípios limítrofes. 

Observou-se na execução da Auditoria, um quantitativo significativo de linhas de Transporte 

Escolar que ultrapassam os limites territoriais do Município, percorrendo trechos significativos 

no interior dos municípios vizinhos. 

Recomendação 04-B: é de extrema importância que a Secretaria reavalie, se estas rotas, 

realmente conduzem os alunos dos outros Municípios à Escola mais próxima de sua residência, 

ainda que em Domingos Martins, bem como oriente aos servidores das Escolas que transmitam 

esta orientação aos pais residentes em outros Municípios que venham a requerer a matrícula, 

dispondo sobre a abdicação Transporte em caso, de escolha particular pela Escola de Domingos 

Martins, quando o seu Município de origem disponibiliza escola mais próxima de sua 
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residência. Ademais, a Secretaria de Educação deve estudar e propor métodos de diálogo com 

os Municípios vizinhos, quando a escola de Domingos Martins é mais próxima, de modo que 

possa ser estabelecida, dentro do possível, uma cooperação técnica ou financeira, entre os 

mesmos, para que o serviço seja prestado com eficiência, em especial, na manutenção das 

estradas nos outros Municípios, dado que se trata de um direito fundamental do aluno, o acesso 

à Educação de qualidade e gratuita.  

 

 Constatação 05: Horas extras dos motoristas do Transporte Escolar da frota própria. 

Motoristas do transporte escolar que não permanecem em seu ambiente de trabalho (escola), 

após a entrega dos alunos, retornando para suas casas, e mantendo-se nas mesmas, até o 

próximo horário escolar, e mesmo assim, recebem horas extras, por extrapolação do horário de 

expediente normal. 

Recomendação 05: considerando que a Prefeitura não possui cargo de Motorista do Transporte 

Escolar, os servidores que atualmente executam esta atividade estão sujeitos as mesmas regras, 

e, portanto, a mesma carga horária dos demais motoristas. Dessa forma, é necessário que a 

Secretaria de Educação em ação conjunta com a Secretaria de Administração e a Procuradoria, 

defina, em caráter de urgência, a atuação destes motoristas especificamente, estabelecendo que 

permaneçam a disposição nas escolas, ou na garagem, para as eventuais tarefas que surgirem ou 

regulamentar por meio de Decreto do Poder Executivo, as suas peculiaridades, devido à função 

exercida.  

 

9. CONCLUSÕES 

 

Foram examinadas através desta auditoria, a legalidade, a eficiência, a eficácia e a economicidade 

dos serviços de Transporte Escolar Municipal de Domingos Martins. 

 

Procedida à auditoria, a equipe técnica observou quantidade significativa de inconformidades e 

irregularidades no serviço em questão, em especial, no que concerne a fiscalização ineficiente por 

parte da Administração Pública na execução dos serviços, a grande soma de recursos financeiros 

empregados em seu custeio e o extenso número de rotas existentes, tratando-se, portanto, de 

demanda de alta complexidade no Município de Domingos Martins. 
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Diante de todos os aspectos analisados, a Controladoria concluiu que boa parte das inconsistências 

poderá ser resolvida através de reavaliação de todas as rotas de Transporte Escolar Municipal 

existentes, quanto a percurso, quilometragem e tipo de veículo, por meio de contratação de empresa 

especializada para tal, que realizará medição das linhas via equipamentos precisos e específicos, de 

forma imparcial, passando a dispor das rotas atualizadas que reflitam a real necessidade do serviço 

nas unidades escolares. Posteriormente, com as rotas definidas e organizadas, deverá ser realizado 

novo processo licitatório, com exigências previamente definidas, a serem efetivamente cobradas das 

empresas que vierem a prestar o serviço.  

 

Além disso, a Prefeitura deverá estruturar adequadamente a Gerência de Transporte Escolar, para 

que possa ser capaz de atuar efetivamente na gestão e fiscalização do serviço junto às unidades 

escolares.  

 

O presente relatório é parcial, destacando apenas os resultados obtidos por meio das análises 

documentais e das entrevistas aos gestores e responsáveis (aplicação de questionários), de forma 

que as alterações identificadas como necessárias e urgentes possam ser providenciadas de imediato 

pela Secretaria de Educação, enquanto as visitas às unidades escolares permanecem sendo 

realizadas progressivamente pela Controladoria. 

 

Por fim, a equipe de Auditoria entende a importância do serviço em questão para a continuidade do 

sistema educacional do Município, no entanto, avalia a inviabilidade de manutenção do mesmo, nas 

conjunturas atuais, sendo fundamental a tomada de decisões pelos gestores para propor as melhorias 

devidas, em prol deste sistema e de seus usuários. 

 

É o relatório. 

 

Domingos Martins (ES), 30 de novembro de 2018 

 

 

                Renata PeterleRonchi                                                    Márcia d´Assumpção 
       Auditora Pública Interna - 10526                                  Controladora Interna - 00310 
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