
 
 

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO Nº 001/2019 

 Entidades envolvidas:  
Secretaria Municipal de Educação e Esporte e Secretaria 
Municipal de Governo 

Data: 
17/01/2019 

 
Finalidade: 
Manifestação para disciplinar a utilização de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de 
Domingos Martins, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. 

 
Origem: 
Necessidade de disciplinar e regulamentar os procedimentos de uso, guarda e conservação da 
frota de veículos da Educação, adquiridos com recursos vinculados a atividades educacionais, 
fortalecendo os mecanismos de controle interno. 
 

 
Tendo em vista as competências do Controle Interno, previstas no Manual de 

Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto Normativo nº 2759/2015, Capítulo III, Seção I, 
tópico 12.12, cabe a equipe de auditoria: “Emitir opiniões sobre documentos ou 
situações examinadas apoiando-se em fatos e evidências que permitam o 
convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos.” Apropriando-se 
destas funções emitimos a recomendação a seguir: 

 
Considerando a LEI Nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB;  

Considerando a RESOLUÇÃO Nº 45/2013, que dispõe sobre os critérios para a 
utilização de veículos de transporte escolar adquiridos no âmbito do Programa Caminho da 
Escola; 

Considerando as Resoluções, Portarias e Instruções de órgãos da área educacional, 
em âmbito federal e estadual, que estabelecem requisitos para a utilização dos recursos 
vinculados à Educação; 

 
Recomendamos que seja observada a correta utilização dos veículos da Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte, em especial os ônibus, microônibus e Kombis que atendem ao 
transporte escolar municipal, bem como o caminhão baú que transporta merenda escolar, 
entre outros, que são mantidos com recursos específicos do MDE/FUNDEB, e, portanto, com 
utilização restrita a fins determinados nas legislações supracitadas. Especificamente: 

 
• Veículos do Transporte Escolar: 

Em âmbito federal, os recursos provenientes dos fundos especiais e programas vinculados a 
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Educação, por meio do FNDE devem ser empregados exclusivamente na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e, particularmente, na valorização do seu magistério, conforme 
disposto na Lei nº 9.394/1996, no art. 70 da LDB, que enumera as ações consideradas como 
de manutenção e desenvolvimento do ensino, no qual identifica-se apenas a aquisição de 
veículos para o uso no transporte escolar: 
 

g. Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar:  
• Aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte de alunos da educação 

básica na zona rural, devidamente equipados e identificados como de uso específico 
nesse tipo de transporte, em observância ao disposto no Código Nacional de Trânsito (Lei 
nº 9.503, de 23.09.97). Os tipos de veículos destinados ao transporte de alunos, desde que 
apropriados ao transporte de pessoas, devem: reunir adequadas condições de utilização, 
estar licenciados pelos competentes órgãos encarregados da fiscalização e dispor de 
todos os equipamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos itens de segurança. 
Podem ser adotados modelos e marcas diferenciadas de veículos, em função da 
quantidade de pessoas a serem transportadas, das condições das vias de tráfego, dentre 
outras, podendo, inclusive, ser adotados veículos de transporte hidroviário. Manutenção, 
reparos e gastos com oficina. 

 
Esse entendimento está ainda mais claro na RESOLUÇÃO Nº 45/2013, que dispõe sobre os 
critérios para a utilização de veículos de transporte escolar adquiridos no âmbito do Programa 
Caminhos da Escola: 
 

Art. 2º Para efeito desta Resolução consideram-se veículos de transporte escolar, aqueles 
adquiridos por meio de adesão à ata de pregão eletrônico para registro de preços do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo: 
I – ônibus: veículo rodoviário automotor de passageiros especificado como Ônibus Escolar; 
Art. 3º Os veículos a que se refere o Artigo 2º são destinados para o uso exclusivo no 
transporte dos estudantes matriculados nas escolas das redes públicas de ensino básico e 
instituições de educação superior, nos trajetos necessários para: 
I – garantir, prioritariamente, o acesso diário e a permanência dos estudantes da zona rural às 
escolas da rede pública de ensino básico; 
II - garantir o acesso dos estudantes nas atividades pedagógicas, esportivas, culturais ou de lazer 
previstas no plano pedagógico e realizadas fora do estabelecimento de ensino. 
§ 1º Para os trajetos previstos no inciso II, bem como nos trajetos para acesso às instituições de 
educação superior, o condutor do veículo deve estar de posse de autorização expressa nos 
termos do modelo Anexo I desta Resolução, disponível no sítio www.fnde.gov.br, observada a 
competência da esfera administrativa responsável pelo veículo, sendo: 
a) do(a) diretor(a) do estabelecimento de ensino nos deslocamentos restritos a circunscrição do 
município onde está sediado o estabelecimento de ensino; 
b) do(a) prefeito(a) ou do(a) secretário(a) de educação estadual ou municipal, quando o 
deslocamento se der fora da circunscrição do município ou estado onde está sediado o 
estabelecimento de ensino. 
§ 2º A autorização a que ser refere o § 1º deverá ser acompanhada da relação nominal dos 
estudantes participantes da atividade. 

 
Bem como o art. 71 da respectiva Lei que prevê o que não constituem despesas de 
manutenção e desenvolvimento do ensino, destacando-se aquelas realizadas com: 
 

“b. subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural:  
• Transferências de recursos a outras instituições para aplicação em ações de caráter 

puramente assistenciais, desportivas ou culturais, desvinculadas do ensino, tais como 
distribuição de cestas básicas, financiamento de clubes ou campeonatos esportivos, 
manutenção de festividades típicas/folclóricas do município.” 
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Apesar do artigo se referir à proibição de transferências diretas de recursos para essas 
atividades, infere-se que o emprego desses recursos para financiar bens que atenderão essas 
ações também se enquadra nesta proibição. 
 
Desta forma, estes veículos não podem ser utilizados para outros fins que não sejam os 
apontados nas legislações em vigor, tais como para o transporte de grupos de danças, 
velórios, eventos turísticos, entre outros, ainda que no âmbito interno da Prefeitura, pois 
extrapolam os objetivos educacionais da Secretaria, por meio dos quais os recursos foram 
repassados. 

 
• Veículo utilizado para o Transporte de Merenda Escolar (Caminhão Baú): 

Consiste em veículo adquirido com recurso do FUNDEB/MDE, e a ser destinado 
exclusivamente ao transporte de merenda e materiais da Secretaria de Educação.  Diante da 
utilização deste veículo é possível avaliar 2 pontos, primeiro que por ter sido adquirido com 
recursos específicos da Educação via fundos especiais (FNDE), deve ser utilizado 
exclusivamente para atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino, neste caso 
especial, para o transporte de merenda e materiais da Secretaria de Educação e dos 
almoxarifados às escolas. Dessa forma, não podem ser utilizados para outros fins que não 
sejam os apontados, com destaque para a impossibilidade de ser emprestado para órgãos 
ou entidades que façam parte da estrutura da Prefeitura, mas que não realizam 
atividades educacionais, ou que não façam parte do organograma institucional da 
Prefeitura. 
 
Além disso, há um segundo ponto em que se observa o transporte no mesmo veículo, mesmo 
que em deslocamentos diversos, de merenda escolar, desde perecíveis a não perecíveis, e de 
materiais da Secretaria de Educação. Ressaltamos, a importância de empenhar um cuidado 
especial no manejo e transporte da merenda escolar, dada sua posição fundamental no 
desenvolvimento escolar do aluno; destacando a possibilidade freqüente de contaminação por 
contato com materiais estranhos e de procedência duvidosa. A Resolução nº 26/2013 do 
FNDE, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 
básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, prevê em seu artigo 
33, em seu parágrafo 4º: 
 

“Art. 33, §4º. Cabe às EEx. ou às UEx. adotar medidas que garantam a aquisição, o transporte, a 
estocagem e o preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias até 
o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.” 

 
Dessa forma, é importante reavaliar esta conduta de transporte de merenda e materiais em um 
mesmo veículo, em especial, para evitar transtornos por transmissão de agentes infecciosos 
indevidos durante o deslocamento. 
 
Por fim, sugere-se que se considere a possibilidade de solicitar a compra de caminhão baú 
próprio para o transporte da merenda escolar até as unidades escolares, para os casos em 
que o fornecedor não entrega nos locais, de preferência refrigerado, para o adequado 
transporte de carnes e congelados. 

 
Sugerimos que, em parceria com a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal 
de Administração, sejam estabelecidas, através de decreto normativo, as regras de 
gerenciamento, uso e controle da frota de veículos oficiais dessa Secretaria. 
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Tal recomendação se faz necessária, devida à Auditoria realizada pelo Controle Interno de 
Domingos Martins no Transporte Escolar Municipal, durante todo o exercício de 2018, e devido 
à Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), no mesmo objeto em  
novembro de 2018, a fim de que possamos providenciar as mudanças e melhorias 
necessárias e evitar novos transtornos para a Administração, em especial com a aplicação 
indevida de recursos financeiros restritos. 

 
Por fim, informamos que uma cópia deste documento será simultaneamente encaminhado ao 
Prefeito, para adotar a postura de proibição a estas práticas impróprias, auxiliando-nos no 
controle e incentivo a atuação legítima da Administração. 
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