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SUMÁRIO DAS FRAGILIDADES E RECOMENDAÇÕES

Nº TÍTULO DA FRAGILIDADE TÍTULO DA RECOMENDAÇÃO

1
Baterias retiradas de veículos
alocados no pátio do Colégio
Municipal A.A.G e extraviadas.

-Prestação de esclarecimentos pela Coordenação
de Patrimônio da SME

-Elaboração pelo setor do transporte escolar de
documento para registro de entrada e saída de
peças utilizadas na manutenção dos veículos.
-Notificação, através de Memorando, para a
Coordenação de Patrimônio da SME sobre

TODOS os episódios de retirada de bateria para
seu eventual carregamento.

2 Término de vigência de Termo de
Cessão de uso de veículos.

Prorrogação de vigência do contrato através de
Aditivo.

3
Carteiras Nacional de Habilitação

(CNH) de motoristas da frota escolar
fora da validade.

Renovação das carteiras de habilitação (CNH) dos
motoristas

4
Ausência de programa para

manutenção preventiva dos veículos
e trajetos.

Elaboração de programa para manutenção
preventiva dos veículos e trajetos.

5 Licenciamento anual pendente junto
ao DETRAN

Regularização de toda a frota escolar municipal
junto ao DETRAN

6 Depreciação dos veículos alocados
no pátio do Colégio Municipal AAG

-Prestação de esclarecimentos pela Coordenação
de Patrimônio da SME

- Elaboração de plano de manutenção da frota.
-Providência de cobertura para proteção dos
veículos da frota escolar municipal.

7 Guarda das chaves reservas da frota Identificação das chaves reservas com etiqueta, e
definição formal de responsabilidade pela sua

guarda.

8

Ausência da documentação do
ônibus VW/15.190 EOD, Diesel ano

2011/2012 - placa EUP-1583 e
transferência de propriedade para o

Município.

Reiteração de solicitação junto à SEEDUC de
regularização da documentação concernente ao

veículo.
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1 OBJETIVO

Em atendimento à Ordem de Serviço nº 06/2021, de 09/02/2021, foi realizada inspeção
referente a avaliação dos mecanismos de controle interno da gestão da frota Municipal de
Transporte Escolar bem como a verificação do seu estado de conservação.

Trata-se de uma frota municipal escolar com parte dos veículos compostos de Patrimônio
Municipal e parte concedida por Termo de Cessão de Uso pelo Estado do Rio de Janeiro, por
intermédio da Secretaria de Estado de Educação e o Município de Nova Friburgo.

Considerando o iminente retorno às aulas após um longo período de interrupção das atividades
presenciais de ensino em decorrência do COVID-19, e consequentemente a paralisação dos serviço
da frota escolar e a necessidade de oferecer um serviço de qualidade e seguro para os alunos da
rede municipal, será realizada uma inspeção que se limitará a verificar o estado de conservação dos
veículos in loco, bem como através de outras análises, verificar os mecanismos de controle interno
na gestão da referida frota.

Esse trabalho teve como objetivo responder às seguintes questões:

1.1 Como está o ambiente de Controle Interno?

1.1.2 Existe Normativo, Processos ou Termo de Cessão de Uso dos veículos?

1.1.2 Como está Estruturada o Controle Interno?

1.2 Como está a atividade de controle?

1.2.1 Os Termos de Cessão de Uso estão vigentes?

1.2.2 Existe controle de utilização de veículos (horário de saída e entrada, destino, usuário,
autorização, quilometragem?

1.2.3 Os veículos da instituição estão sendo conduzidos por motoristas terceirizados e/ou
servidores autorizados?

1.2.4 Como se procede o pagamento de multas?

1.2.5 Como se procede o pagamento de multas?

1.2.6 O DPVAT e vistorias da frota estão em dia?

1.2.7 Existem multas?

1.2.8 Existem chaves reservas?

1.2.9 Quem é o responsável pela guarda dos documentos e das chaves reservas dos veículos?
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1.2.10 Existe a prática de programação para manutenção preventiva?

1.2.11 Existe cronograma para manutenção preventiva?

1.2.12 Existe agente pela gestão da manutenção dos veículos?

1.213 Existe registro de entrada e saída de peças para a manutenção dos veículos e os
respectivos prazos para a conclusão dos serviços?

1.2.14 Os motoristas estão habilitados com a carteira “D”?

Os cursos de atualização estão em dia?

1.2.15 Existem motoristas terceirizados ou servidores autorizados?

1.2.16 Qual o trajeto de cada veículo?

1.2.17 Quais as condições de guarda dos veículos escolares?

1.2.18 Existem na instituição veículos necessitando de reparos ou irrecuperáveis?

1.2.19 Como está a conservação física dos veículos?

1.3 Há fragilidades na gestão da frota que possam causar prejuízos à Administração?

1.3.1 Quais as principais vulnerabilidades características da unidade inspecionada?

2 ESCOPO E METODOLOGIA

Abrangência:
Nossas inspeções foram realizados no período de 12/02/2021 a 18/02/2021, e restringiram-se

ao seguinte escopo:

1. Verificação do estado de conservação dos veículos da Frota Municipal de Transporte
Escolar e dos mecanismos de Controle Interno na gestão.

2. Verificação das instalações onde são guardados e mantidos os veículos da frota.

3. Verificação da existência de protocolos referentes a um Manual de Boas Práticas e
Procedimentos Operacionais Padronizados

O critério utilizado para a definição da inspeção foi a partir de checklist elaborado com base no
PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)
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Nossas inspeções foram realizadas em base de testes e, portanto, não identificam,
necessariamente, todos os problemas ou ajustes aplicáveis ao sistema sob análise. Os
procedimentos de inspeção que julgamos necessários nas circunstâncias foram: inspeção física,
exame de documentos, entrevista e exame dos registros auxiliares.

3 INFORMAÇÕES EANÁLISES

3.1 Dos testes realizados e resultados

Descrição do teste:

A) Entrevista e aplicação de um Checklist para verificação dos mecanismos do Controle
Interno da gestão da frota municipal escolar (Apêndice IV)

Nº Checklist para verificação dos mecanismos do Controle Interno da Gestão da Frota
Escolar Municipal

1
Existe Normativo, Processos ou
Termo de Cessão de Uso dos

veículos?

Normas exigidas pelo MEC
Protocolos de Biosegurança.

P.A nº 1543/20 e P.A. 14325/20
Termo Cessão de Uso Nºs. 10/2010, 65/2015 e

38/2012
2 Os Termos de Cessão de Uso

estão vigentes?
Sim, exceto o de nº 10/2010, com vigência até o dia

09/09/2020

3
Como está Estruturada o

Controle Interno?

Composta por 4 servidores
1 - Coordenador de Transporte,

1- Apoio ao Coordenador de Transporte
1 - Responsável pela manutenção da frota

1 - Transição da Coordenação

4

Existe controle de utilização de
veículos (horário de saída e
entrada, destino, usuário,

autorização, quilometragem?

Foi informado, através do relatório de inspeção, que
há controle de utilização para os veículos. Contudo,

não conseguimos tal comprovação.

5
Os veículos da instituição estão
sendo conduzidos por motoristas
terceirizados e/ou servidores

autorizados?

Os veículos são conduzidos por servidores
concursados e servidores nomeados ( autorizados).

6 Como se procede o pagamento de
multas?

O pagamento de multas, na antiga gestão, era de
responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e
Logística. Na atual gestão, a responsabilidade pelo
pagamento de multas é da Secretaria de Educação.

7 Existe a prática de programação
para manutenção preventiva?

Tal prática não existe, mas uma programação está
sendo criada pela SME para esse fim.
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8 Existe cronograma para
manutenção preventiva por

veículo?

Tal prática não existe, mas um cronograma está sendo
elaborado pela SME para esse fim.

9
Existe agente responsável pela
gestão da manutenção dos

veículos?

Há um coordenador de apoio de transporte escolar
que auxilia nesse processo, no entanto não há

nomeação, tampouco descrição de suas atribuições. O
servidor é encarregado de verificar a condição da
frota notificando o setor do transporte escolar da

demanda.

10
Existe registro de entrada e saída
de peças para a manutenção dos
veículos e o respectivos prazos
para conclusão do serviço?

A Secretaria de Educação emite as requisições e a
Subsecretaria de manutenção de Veículos Leves e

Pesados é quem realiza o registro.

11 Motoristas habilitados com
carteira D?

Sim. Todos os motoristas são habilitados, porém, a
validade de algumas CNH estão vencidas.

12 Existe alguma certificação dos
condutores do transporte escolar?

Caso sim, Estão em dia?

Certificado de Curso Especializado - Escolar
promovido pelo SEST/SENAT.
Todos se encontram em dia.

13 Existe Trajeto de cada veículo? Existe um plano de rotas referente ao ano letivo de
2019. Um novo plano está sendo elaborado para o ano

letivo de 2021.

14 O DPVAT e vistorias da frota
estão em dia?

DPVAT se encontra em dia.
As vistorias dos veículos estão irregulares, cabendo
ainda destacar que há veículos sem licenciamento

anual desde 2014.

15
Existem multas?

(Levantamento das multas por
veículo)

Foi informado pela coordenação que há multas.
Todavia, em consulta ao site do Detran RJ, não foram

encontradas multas para os veículos.

16
Quem é o responsável pela

guarda dos documentos e chaves
dos veículos?

Os documentos ficam sob guarda da SME e as chaves
coordenação do Transporte Escolar da SME.

17 Existem chaves reservas? Foi informado que há chaves reserva em posse do
coordenador de transporte, faltando testar e etiquetar.



Página 9 de 21

B) Tabela contendo informações sobre a vigência dos Termos de Cessão de Uso nºs 10/2010,
38/2012 e 66/2015 entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de
Educação e o Município de Nova Friburgo.

TERMO
DE

CESSÃO
PRAZO VIGÊNCIA CHASSI PLACA ANO/MODELO MODELO DOS

ÔNIBUS

66/2015 10
ANOS

30/12/2015
a

30/12/2025
9532E82W4ER403343 KZA 4715 2013 / 2014 VOLKSWAGEN

MARCOPOLO

66/2015 10
ANOS

30/12/2015
a

30/12/2025
93ZL68C01E8455507 LRA 5787 2013 / 2014 IVECO CITYCLASS

10/2010 10
ANOS

09/09/2010
a

09/09/2020
9532882VV3AR036856 LLF 7138 2010 / 2010 VOLKSWAGEN

MARCOPOLO

10/2010 10
ANOS

09/09/2010
a

09/09/2020
9532882VV0AR037267 LPQ 7636 2010 / 2010 VOLKSWAGEN

MARCOPOLO

10/2010 10
ANOS

09/09/2010
a

09/09/2020
9532882VV0AR037528 LLF 7131 2010 / 2010 VOLKSWAGEN

MARCOPOLO

38/2012 10
ANOS

22/10/2012
a

22/10/2022
9532882W1BR157130 EUP 1583 2011 / 2011 VOLKSWAGEN

CAIO

Resultado:

Conforme tabela acima, constatamos que os veículos de placa LLF 7138, LPQ 7636 e LLF
7131, através do Termo de Cessão de Uso nº 10/2010, se encontram com prazos expirados.

O Termo de Cessão de Uso nº 10/2010, na CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA, diz:
“Finda, a qualquer tempo, a cessão de uso, deverá o MUNICÍPIO restituir o ônibus em perfeitas
condições de uso e conservação. Qualquer dano porventura ocorrido será indenizado pelo
MUNICÍPIO, podendo o ESTADO exigir a reparação do dano ou o valor correspondente em
dinheiro, como preferir.”.

C) Tabela contendo a relação de validade das carteiras nacional de habilitação (CNH) e dos
certificados de cursos especializados em transporte escolar dos motorista da frota escolar.

NOME DO MOTORISTA CATEGORIA
(CNH)

VALIDADE
(CNH)

VALIDADE
DO CURSO

VALCIR ALVES RODRIGUES D 08/02/2020 19/02/2022

VAGNO CABRAL TOLEDO AE 06/06/2023 11/11/2023

JUAREZ DEBOSSAN AE 19/05/2021 12/03/2025

GUSTAVO RAMOS BOM AD 20/05/2020 22/06/2023

GENECI COELHO DA SILVA D 14/03/2021 11/08/2021

EDELSON FERREIRA DOS SANTOS D 09/03/2022 07/04/2022

ALEXANDRE SCHUENCK MACARIO D 06/03/2023 12/03/2025
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Obs: Os cursos foram administrados pelo SEST SENAT - Nova Friburgo, conteúdo: Legislação de
Trânsito, Direção Defensiva, Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio ambiente e
Convívio Social e Relacionamento Interpessoal (carga horária: 16 horas).

Conforme tabela acima, constatamos que alguns motoristas estão com as carteiras de
habilitação (CNH) vencidas.

D) Em relação aos quesitos n° 7 “Existe a prática de programação para manutenção
preventiva?” e n°14 “Existe Trajeto de cada veículo?”

Resultado:
Constatamos que o programa para manutenção preventiva dos veículos ainda está sendo criado.
Com relação aos trajetos dos veículos, a nova gestão municipal responsável pelo setor

esclareceu que está elaborando a rota para o ano letivo de 2021 com as orientações dispostas em
documento elaborado pelo SEBRAE sobre o retorno seguro frente à pandemia decorrente do
COVID-19.

E) Visita in loco e aplicação de um Checklist para inspeção referente à verificação do estado
de conservação da frota escolar municipal (Apêndice III)

Foram realizadas 2 visitas (12/02/2021 e 18/02/2021), aos locais onde os veículos estavam
guardados, sendo verificado a situação da frota, fazer registros fotográficos, bem como entrevistar o
coordenador da frota, obtendo as seguintes informações:

A) Visita ao COLÉGIO MUNICIPAL ADEZIR ALMEIDA GARCIA (12/02/2021)

LOCAL PLACA
ESTADO DE

CONSERVAÇÃO

C.M. ADEZIR
ALMEIDA GARCIA

LPQ 7636 RUIM

EUP 1583 RUIM

KVV 8441 RUIM

KQV 7058 RUIM

KYJ 9388 RUIM

DNW 4713 RUIM

LLF 7131 SUCATA

LRA 5787 SUCATA
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Tabela por amostragem da inspeção em 2 veículos no pátio do COLÉGIO MUNICIPAL
ADEZIR ALMEIDA GARCIA.

LOCAL COLÉGIO MUNICIPAL ADEZIR ALMEIDA GARCIA

Modelo IVECO/CITYCLASS 70C17

Placa KVV 8441

Ano de Fabricação 2012/2013

Renavan 00498639886

Quilometragem 81031

Último ano do Licenciamento 2019

Capacidade de Passageiros 22

ITENS DA AUDITORIA

ESTADO DOS ITENS ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Pneus 2 PNEUS DIANTEIROS EM MAU ESTADO

Bancos 1 RASGADO, OS DEMAIS EM BOM ESTADO

Cintos de Segurança EM BOM ESTADO

Manutenção Básica PÉSSIMA. VAZAMENTO NO TETO, SEM STEP,
PROBLEMAS NA BUCHA DE SUSPENSÃO E PIVORES.

Vidros EM BOM ESTADO

Parte Elétrica RAZOÁVEL

Lataria EM BOM ESTADO

Tacógrafo DANIFICADO

Extintor de Incêndio VENCIDO



Página 12 de 21

INSPEÇÃO NO COLÉGIO MUNICIPAL ADEZIR ALMEIDA GARCIA
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LOCAL COLÉGIO MUNICIPAL ADEZIR ALMEIDA GARCIA

Modelo IVECO/CITYCLASS 70C17 (SUCATA)

Placa LRA 5787

Ano de Fabricação 2013/2014

Renavan 00596324448

Quilometragem

Último ano do Licenciamento 2015

Capacidade de Passageiros 22

INSPEÇÃO NO COLÉGIO MUNICIPAL ADEZIR ALMEIDA GARCIA
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B) Visita à SEDE DA PREFEITURA, AMPARO, FAZENDA BELA VISTA E SÃO
LOURENÇO (18/02/2021)

LOCAL PLACA
ESTADO DE

CONSERVAÇÃO

SEDE DA PREFEITURA KQV 7059 BOM

AMPARO LLF 7138 BOM

FAZENDA BELA VISTA LRY 4436 BOM

SÃO LOURENÇO KZA 4715 BOM

Tabela por amostragem da inspeção em 1 veículo no Bairro de Amparo

LOCAL BAIRRO AMPARO

Modelo VOLKSWAGEN MARCOLO

Placa LLF 7138

Ano de Fabricação 2010

Renavan 00229215254

Quilometragem 72.999.6

Último ano do Licenciamento 2015

Capacidade de Passageiros 57

ITENS DA AUDITORIA

ESTADO DOS ITENS ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Pneus PNEUS DIANTEIROS RUINS

Bancos 1 RASGADO, OS DEMAIS EM BOM ESTADO

Cintos de Segurança EM BOM ESTADO

Manutenção Básica RUIM, PRECISANDO DE REVISÃO

Vidros EM BOM ESTADO

Parte Elétrica EM BOM ESTADO
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Lataria EM BOM ESTADO

Tacógrafo EM BOM ESTADO

Extintor de Incêndio VENCIDO

INSPEÇÃO EM AMPARO

Resultado:
A frota municipal escolar é composta por 12 veículos dos quais 8 encontram-se alocados no

Colégio Municipal Adezir Almeida Garcia, 1 na sede administrativa da Prefeitura e os demais, sob
guarda do respectivo motorista responsável, nos bairros de Amparo, Fazenda Bela Vista e São
Lourenço.

Dos 8 veículos alocados no Colégio Municipal Adezir Almeida Garcia, 6 tiveram suas baterias
retiradas, o que impossibilitou o trabalho desta equipe de inspeção em verificar a parte elétrica, a
quilometragem e a própria ignição para saber se os motores estavam em funcionamento.
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Importante salientar a ausência de local coberto, estando os veículos expostos às intempéries do
tempo. Verificamos que alguns deles apresentaram vazamento no teto, bancos rasgados, vidros
danificados, dentre outros, conforme informações constantes do Apêndice III. Também foi
verificado que o tacógrafo em grande parte dos veículos estavam inoperantes.

No que tange à manutenção básica da frota, verificou-se que todos os veículos necessitam de
troca de óleo, filtros e pneus.

Os extintores de incêndio em toda a frota encontram-se vencidos.

4 FRAGILIDADES/RECOMENDAÇÕES

Fragilidade : 01

Baterias retiradas de veículos da frota escolar municipal e extraviadas

Em inspeção física ao Colégio Municipal A.A.G, verificou-se que dos 8 veículos, 5 não
dispunham de bateria, o que impossibilitou a verificação da situação de funcionamento da
quilometragem, da parte elétrica, tacógrafo entre outros itens da frota, objeto desta inspeção.

A retirada das baterias constituiu graves consequências:
1) A impossibilidade desta equipe de auditoria realizar sua inspeção.
2) A inviabilidade do uso destes veículos para seu uso precípuo, isto é, atender o

estudantes a caminho da escola.
3) Extravio
Não há controle ou registro para qual setor foi emprestada cada uma das baterias. Conclui-

se que foram, portanto, extraviadas, uma vez que não há previsão de recuperação das mesmas.
Recomendação

Que os agentes patrimoniais e a Coordenação de Patrimônio da SME prestem
esclarecimentos a respeito da retirada das baterias bem como do seu extravio.

Que a Coordenação de Infraestrutura elabore e apresente para a Controladoria Geral,
documento de registro específico de entrada e saída de peças para a manutenção dos veículos
bem como o controle dos prazos para a conclusão de serviços.

Alertamos que os referidos veículos devem ser cuidados e mantidos exclusivamente para
utilização da Secretaria de Educação, por se tratar de recursos vinculados exclusivamente à
Educação. A fim de resguardar o patrimônio público, recomendamos que toda a saída de peças
para manutenção, seja formalizada por meio de Memorando para a Coordenação de Patrimônio
para que este tenha ciência.
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Fragilidade : 02

Término de vigência de Termo de Cessão de uso de veículos

O Termo de Cessão de uso nº 10/2010, entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Nova Friburgo, que estabelece o uso dos
veículos de placa LLF 7138, LPQ 7636 e LLF 7131, está com prazo expirado desde 09/09/2020.

Recomendação

Considerando o término da vigência do referido Termo de Cessão, recomendamos que
que o Município verifique, junto à Secretaria Estadual de Educação, conforme CLÁUSULA
QUARTA, a possibilidade de prorrogação de vigência do contrato através de Aditivo.

Fragilidade : 03

Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) de motoristas da frota escolar fora da validade

Constatamos que a carteira de habilitação de alguns motoristas estão vencidas.

Recomendação

Notificar os motoristas para regularização junto aos órgãos competentes no que tange a
renovação das carteiras de habilitação (CNH), pois sem as mesmas renovadas, ficarão
desabilitados para exercer suas funções.

Fragilidade : 04

Ausência de programa para manutenção preventiva dos veículos e trajetos

Verificou-se necessidade de manutenção básica da frota.
Parte dos veículos necessitam de troca de pneus. Constatou-se também que todos os

extintores de incêndio estão fora da validade.
Segundo o coordenador de apoio de transporte escolar, a frota passará por manutenção básica,

incluindo troca de óleo, filtros e pneus.
Em reunião com o responsável do setor de infraestrutura da secretaria de educação, foi

informado que está sendo criado programa.
Em relação aos trajetos dos veículos, a nova gestão municipal responsável pelo setor,

esclareceu que está elaborando a rota para o ano letivo de 2021 com as orientações dispostas em
documento elaborado pelo SEBRAE sobre o retorno seguro frente à pandemia decorrente do
COVID-19.
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Recomendação

Que a manutenção seja executada com urgência tendo em vista o iminente retorno às aulas
presencias.
Importante salientar a obrigatoriedade de troca dos extintores de incêndio de toda a frota escolar,
conforme estabelece a Resolução CONTRAN n° 556/2015, art 1°, § 4°.

Que o Município implemente um programa de manutenção preventiva a fim resgardar o
patrimônio público. Que seja elaborado o mais breve possível o traçado e trajeto dos veículos
escolares. O município de Nova Friburgo é contemplado pelo recurso oriundo do FNDE através
do Programa Federal PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar). Dentre as
condições para o recebimento de recurso, está a prestação de contas, e sua respectiva fiscalização
pelos Cacs (Conselho de Acompanhamento e Controle do FUNDEB), que verificam a aplicação e
gestão do recurso, bem como as condições dos veículos mantidos e/ou contratados com recurso
do PNATE, em questões como a existência de rotas traçadas do itinerário das frotas escolar.

Existe disponível no sítio do FNDE, através do link:
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/area-para-gestores/manuais-ematerial-de-
apoio, uma série de cursos e cartilhas destinadas aos gestores com orientações de implantação de
mecanismos de controle interno como gestão, manutenção, prestação de contas da frota.

Fragilidade : 05

Licenciamento anual pendente junto ao DETRAN.

Nenhum dos veículos da frota municipal passaram pela vistoria anual, não obtendo, desta
forma, o licenciamento.

Segundo o responsável pelo setor de Infraestrutura da SME, o DETRAN não realizou tal
serviço devido às dificuldades decorrentes do COVID-19.

Cabe ressaltar que apenas 2 veículos apresentam pendências a partir 2019.
Os demais estão irregulares perante o DETRAN em período anterior à pandemia

decorrente do COVID-19 (2014 à 2018).
Recomendação

Que, assim que ocorrer o retorno à normalidade das atividades DETRAN, seja imediatamente
providenciada a regularização de toda a frota escolar municipal.

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/area-para-gestores/manuais-ematerial-de-apoio,
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/area-para-gestores/manuais-ematerial-de-apoio,
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Fragilidade : 06

Depreciação dos veículos alocados no pátio do Colégio Municipal A.A.G

Dos 8 veículos inspecionados, 6 apresentavam vazamentos no teto, pneus carecas, alguns
com cinto de segurança danificado e 2 estão sucateados.

Não existe área coberta para proteção dos veículos, o que acaba contribuindo para uma
exposição maior às chuvas e sol.

A ausência de local apropriado para a guarda da frota escolar gera dano ao patrimônio.
Importante ressaltar que os dois veículos sucateados foram cedidos através de Termo de

Cessão de uso, havendo previsão de devolução dos mesmos em perfeitas condições após
término de vigência.

Recomendação

Que a Coordenação de Patrimônio da SME preste esclarecimentos a respeito da situação
em que se encontra a frota municipal escolar, bem como as medidas de curto prazo que estão
sendo adotadas para resolução das falhas apontadas.

Que à Coordenação de Infraestrutura elabore documento de controle e planejamento de
manutenção da frota.

Que a Coordenação de Infraestrutura providencie com urgência cobertura para proteger os
veículos das intempéries do tempo.

Fragilidade : 07

Guarda das chaves reservas da frota

As chaves dos veículos estão em poder dos respectivos motoristas. Segundo o agente
responsável pela coordenação do setor, diversas chaves reservas estão reunidas em um chaveiro.
No entanto, estas não foram testadas ou identificadas.

Recomendação

Que as chaves sejam localizadas e identificadas com etiqueta, sendo armazenadas em local
adequado, sob responsabilidade de um agente encarregado.

Fragilidade : 08

Ausência da documentação de ônibus VW/15.190 EOD, Diesel ano 2011/2012 - placa
EUP-1583 e transferência de propriedade para o Município

O Termo de Entrega e Responsabilidade n° 003/2012, que trata da transferência de
propriedade do veículo da SEEDUC para o Município de Nova Friburgo, apresenta anexo
indicando documentação original do CRV com firma reconhecida do Doador e Donatário, cópia
de procuração da TELESP, cópia do termo de doação, entre outros.

No entanto, em Ofício GAB/SME nº 00366/2012 à SEEDUC, a SME reitera solicitação de
transferência de propriedade do veículo em nome da TELESP para a titularidade da SEEDUC a
fim de que o Município/Cessionário possa cumprir dispositivos contratuais, entre eles, o
adimplemento do Seguro Obrigatório.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O transporte escolar assegura aos estudantes acesso à escola contribuindo, desta forma, para
a redução da evasão escolar.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio de Programas,
permite que o Estado atenda ao que estabelece a Constituição Federal em garantir o direito à
Educação a todos os cidadãos.

O Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), vinculado ao FNDE, tem como
objetivo custear a manutenção dos veículos, seguros, licenciamento, impostos, taxas e insumos de
veículos, cabendo ao Município fazer a prestação de contas e cumprir uma série de exigências tendo
em vista a transferência de recursos públicos.

Verificamos in loco a situação de depreciação que se encontram os veículos da frota
municipal alocados no pátio do COLÉGIO MUNICIPAL A.A.G.

Conforme previsão na 13ª Cláusula do Termo de Cessão de Uso, os veículos, após 10 anos,
deverão ser restituídos pelo Município ao Estado em perfeitas condições e conservação.

Cabe ao Município zelar pelo patrimônio público atentando aos protocolos de manutenção da
frota além de local coberto para sua alocação.

Alertamos, contudo, o Município sobre a razoabilidade da referida cláusula, uma vez que
após 10 anos de uso, certo grau de depreciação dos veículos é esperada. Sugerimos que nos
próximos contratos de cessão esta cláusula seja revista.

Verificamos inconsistências que indicam fragilidade no sistema de controle interno do setor
de infraestrutura da SME.

De acordo com resposta de checklist, o setor do infraestrutura afirmou haver multas e
seguros em aberto. No entanto, através de consulta aos órgãos oficiais, esta equipe de inspeção não
localizou qualquer débito.

Como sugestões de melhoria, pontuamos:

1) Elaboração de Dossiê com pagamentos de DPVAT, multas da frota; Dossiê com relação da
capacitação dos motoristas em dia; Dossiê da situação da CNH.
2) Estabelecer em documento oficial competência e detalhamento das trabalhos inerentes da equipe
de infraestrutura:
2.1 Acompanhamento da regularidade do pagamento de tributos e licenciamento
2.2 Guarda da chaves Reserva em local apropriado e seguro
2.3 Elaboração do Planejamento de manutenção anual
2.4 Manutenção dos veículos.

Recomendação

Que a SME reitere a solicitação junto à SEEDUC referente ao Ofício GAB/SME N°
0036/2012 a fim de regularizar documentação necessária do veículo assegurando, desta forma, o
transportes do alunos da rede municipal de ensino.
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Importante ressaltar que o responsável pela manutenção dos veículos deve ter ciência de
que os recursos para tal finalidade são vinculados à função Educação, sendo VEDADO
empréstimo de peças de veículos a outras secretarias ou terceiros. A retirada de peças de todos os
veículos municipais devem ser registrados em Memorando a fim formalizar sua saída.

Destacamos a celeridade e presteza nas informações encaminhadas para esta equipe de
inspeção, bem como o empenho demonstrado pela nova gestão em implantar mecanismos de
controle interno a fim de sanar as fragilidades identificadas.

Nova Friburgo, 23 de março de 2021.
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