OF Nº 214/CGM/2022
Várzea Grande, 14 de junho de 2022.
Para: Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer
Assunto: Relatório Técnico de Auditoria nº 04/2022 acerca da análise dos controles
internos referentes à regularidade e conformidade dos serviços de transporte escolar do
Município de Várzea Grande.

Senhor Secretário,
Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Senhoria, para
conhecimento e providências, o Relatório Técnico de Auditoria nº 04/2022 acerca da
regularidade e conformidade dos serviços de transporte escolar do Município de Várzea
Grande.

Atenciosamente,

Edson Roberto Silva
Controlador Geral do Município
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OF Nº 215/CGM/2022
Várzea Grande, 14 de junho de 2022.
Para: Gabinete do Prefeito.
Assunto: Relatório Técnico de Auditoria nº 04/2022 acerca da análise dos controles
internos referentes à regularidade e conformidade dos serviços de transporte escolar do
Município de Várzea Grande.

Senhor Secretário,
Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Senhoria, para
conhecimento, o Relatório Técnico de Auditoria nº 04/2022 acerca da regularidade e
conformidade dos serviços de transporte escolar do Município de Várzea Grande.

Atenciosamente,

Edson Roberto Silva
Controlador Geral do Município
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Nº 8.257-0/2020

Acórdão TCE-MT

Nº 499/2021

Principal:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Auditoria de conformidade para verificar a regularidade

Assunto:

e qualidade da prestação dos serviços de transporte
escolar do Município de Várzea Grande

Equipe Técnica:

Aracelly Ferreira Campos (AUDITORA DE CONTROLE
INTERNO).

Sandra Elisa Miranda (Apoio Ténico)

1. INTRODUÇÃO

1.1. Deliberação que originou o trabalho
Em estrita observância à Ordem de Serviço nº 004/2022 e ao Plano Anual de
Auditoria (PAAI), apresenta-se os resultados dos exames de Auditoria Interna que
verificou a regularidade e qualidade da prestação dos serviços de transporte escolar do
Município de Várzea Grande, bem como o cumprimento das recomendações exaradas no
Acórdão nº 499/2022 – TP, processo nº 8.257-0/2020, priorizando, para definição de seu
escopo, a seleção de objetos por critérios de relevância, risco, materialidade e
oportunidade.
1.2.

Identificação do Objeto de Auditoria
O objeto da auditoria é o transporte escolar prestado e colocado à disposição, pelo

município de Várzea Grande, aos alunos da rede pública de ensino, que residem em
zona rural, em locais de difícil acesso e com deficiência física ou mobilidade reduzida.
Importante destacar que o município deve proporcionar um transporte seguro, confortável
e em conformidade com a legislação vigente (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), e em
caso de terceirização, com os termos estabelecidos nos procedimentos licitatórios para a
execução do serviço.
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1.3. Objetivo e Escopo da Auditoria
A presente atividade de auditoria teve como escopo avaliar a regularidade e a
qualidade do serviço de transporte escolar colocado à disposição dos alunos da rede
pública. Para tanto, na Matriz de Planejamento, foram propostas questões de auditoria
capazes de fornecer um visão geral do transporte escolar, permitindo pontuar quais são
as características desse serviço no município, quais irregularidades ou não conformidades
devem ser prontamente corrigidas e quais as propostas de melhoria, tanto do ponto de
vista quantitativo quanto qualitativo.
1.4. Base Normativa
a) Código de Trânsito Brasileiro – CTB
b) Lei Nº 14.071/2021;
c) Resoluções Normativas n.º 36/2012, n.º 21/2018 e n.º 03/2020 do TCE/MT;
d) Acordão nº 499/2022 do Tribunal de Contas de Mato Grosso;
e) Lei Municipal;
f) Instruções Normativas Municipais.
1.5. Metodologia utilizada
Para realizar a auditoria nos pontos de controles selecionados, utilizou-se
procedimentos de entrevista, análise documental nos processos e relatórios que o município
utiliza para verificar a regularidade e qualidade da prestação dos serviços de transporte
escolar do Município de Várzea Grande.

1.6. Limitações de auditoria

Não houve limitações aos trabalhos de auditoria

1.7. Benefícios estimados da auditoria
Estima-se, com a realização desta auditoria, a obtenção de benefícios no sentido de
adotar medidas administrativas e legais que resultem em melhoria na regularidade e na
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qualidade do serviço de transporte escolar do Município. Também, que o trabalho
realizado gere oportunidades de melhorias na gestão administrativa, e na propriedade
das informações, almejando fidedignidade das mesmas.

2. RAZÕES DA AUDITORIA

A disponibilidade do transporte escolar está diretamente ligada ao acesso e à
permanência dos estudantes na escola. Sem esse serviço o aluno não chegaria à escola,
aumentando a evasão escolar e diminuindo a taxa líquida de matrículas, sobretudo no meio
rural. Dada sua importância, ele está contemplado na política norteadora da educação
brasileira, sendo objeto de estratégia da meta do Plano Nacional de Educação, que versa
sobre o ensino regular e desempenho dos alunos.
2.1. Gestão do Transporte Escolar

As diversas decisões e práticas envolvidas no processo de gerenciamento do transporte
escolar pelos estados, Distrito Federal e municípios, podem ser simplificadas nas etapas
apresentadas na Figura 1 a seguir:

3. Resultado dos Exames
A fim de analisar controles aplicados quanto à regularidade e qualidade da prestação
dos serviços de transporte escolar do Município de Várzea Grande, foram analisados
questões de controle, sobre os quais passam-se às análises a seguir:
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3.1 DO CURSO ESPECIALIZADO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição sumária: O artigo 138, V, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, exige que
os condutores de veículos destinados à condução de escolares sejam aprovados em curso
especializado. Trata-se do Curso para Condutores de Transporte Escolar, que deve ser
renovado a cada cinco anos.

Avaliação: Com relação ao Curso Especializado para Condutores de Transporte Escolar, o
Setor de Transporte Escolar disponibilizou, via e-mail, datado de 03/04/2022, ás 16:19, o
certificado de Curso Especializado para Condutores, exigido pelo Art 138, inciso V da Lei n°
9.503/2017, de apenas 04 motoristas, de um total de 32 que atuam no transporte escolar,
indicando uma porcentagem muito aquém do esperado e recomendado.

TOTAL DE MOTORISTAS 32

4; 12,5%

32; 87,5%

Com isso, conforme gráfico acima, conclui-se que 87,5% dos motoristas que atuam no
transporte escolar

da prefeitura não possuem certificado de Curso Especializado para

Condutores de Transporte Escolar, contrariando o que regula o Art. 138, inciso V, do Código
de Trânsito Brasileiro, in verbis:
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Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares
deve satisfazer os seguintes requisitos:

V - Ser aprovado em curso especializado, nos termos da
regulamentação do CONTRAN.
Recomendação: Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, providencie
meios para que os motoristas do transporte escolar realizem Curso Especializado para
Condutores de Transporte Escolar exigido pela legislação e orgãos de controle.
O curso especializado tem suma importância, uma vez que tem a finalidade de aperfeiçoar,
instruir, qualificar e atualizar condutores, habilitando-os à condução de veículos de
transporte escolar. O curso deve ter validade de cinco anos.

3.2 DA IDADE, CATEGORIA E VALIDADE DA CNH DOS MOTORISTAS DE
TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição sumária: O CTB, em seu artigo 138, impõe que os condutores de escolares
devem ter idade superior a 21 anos e serem habilitados na categoria D. Além disso, é
necessário que o documento do motorista esteja dentro do período de validade.
Com a alteração do Código de Trânsito Brasileiro, pela Lei Nº 14.071/2020 os prazos de
validade das CNH’s, passam a valer da seguinte forma:

“Art. 147, § 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no
local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e
renovável com a seguinte periodicidade:
I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50
(cinquenta) anos;
II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior
a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos;
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III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior
a 70 (setenta) anos.
(...)

Avaliação: Da análise feita, pelo Setor de Auditoria, constatou-se que os motoristas de
veículos escolares possuem idade superior a 21 anos e a carteira de habilitação na categoria
“D”.
No que tange a validade da CNH, identificamos motoristas com o documento vencido,
demostradas no tópico 4 deste Relatório Técnico. ( irregularidades).

Recomendação: Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio do
Setor de Transporte, promova meios de regularizar a situação das CNH’s dos motoristas que
se encontram coma a carteira vencida, bem como realize, de forma mais rigorosa, o controle
gerencial das CNH’s, de modo a manter um gerenciamento eficiente e o cumprimento do
que determina a legislação.

3.3 QUANTO À QUANTIDADE DE VEÍCULOS QUE SÃO DE PROPRIEDADE DA
PREFEITURA E OS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS,

Descrição sumária:

O Município de Várzea Grande possui 32 veículos no serviço de

transporte escolar, sendo 10 veículos escolares próprios e 22 veículos escolares
terceirizados.

Avaliação: Conforme informações disponibilizadas pelos responsáveis do Setor de
Transporte Escolar, a frota é composta da seguinte forma:

VEÍCULOS PRÓPRIOS/COMODATOS
Nº

VEÍCULO

PLACA

STATUS

ANO

LUGARES

CONDUTOR

MONITOR

UNIDADE
ESCOLAR

01

MICRO

NJU-8682

COMODATO

2011

31

LAURINEI

LILIANE

GABRIEL MULLER

02

ONIBUS

OBR-9394

COMODATO

2013

48

AMARILIO

EDILZA

ZENO
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OLIVEIRA
03

ÔNIBUS

QBL-2738

COMODATO

2014

60

MARCIO

JAQUELINE

JOÃO
PONCE/IRENE
GOMES

04

ÔNIBUS

QBR-6315

COMODATO

2015

60

AURELIANO

05

ÔNIBUS

NJT-8967

SMECEL

2008

44

RESERVA

06

ÔNIBUS

QBA-1333

SMECEL

2014

60

MANOEL

ESTER

MARIA BARBOSA

JAMES

IRENE
GOMES/GARCIA
NETO

07

MICRO

NPO-2355

SMECEL

2013

22

CESAR

08

MICRO

NPO-2635

SMECEL

2013

22

MANUTENÇÃO

09

MICRO

NPO-2745

SMECEL

2013

22

MANUTENÇÃO

10

MICRO

NPO-2545

SMECEL

2013

15

WELLINTON/ALLAN

ARIANE

ABDALLA/ANTONIA

SEMMER

FELIPPA

BENEDITA

ANGELA JARDIM

VEÍCULOS LOCADOS
CONTRATO 038/2017 - EMPRESA EVA TUR
Nº

VEÍCULO

PLACA

STATUS

ANO

LUGARES

CONDUTOR

MONITOR

01

ONIBUS

LMB-9502

LOCADO

2014

44

ELAINE

CLAUDIANA

UNIDADE
ESCOLAR
ABDALLA

02

ONIBUS

KPS-9489

LOCADO

2013

44

CELSO

ULIANE

UBALDO / MILTON

03

ONIBUS

KYS-5656

LOCADO

2013

44

MARCEL

ELISANGELA

04

ONIBUS

LRA-4394

LOCADO

2013

44

ENILDO

REJANE

05

ONIBUS

LRA-4407

LOCADO

2013

44

LEOMAR

RONI

JULIO CORRE
(SEDE)
IRMÃOS DO
CAMINHO / MARIA
DE LOURDES
ELIZABETH

06

ONIBUS

LRA-9238

LOCADO

2013

44

ODAIR

THAYNARA

LENINE

07

ONIBUS

LRZ-6925

LOCADO

2014

44

CLAUDIO

REJANE BULHÕES

MARIA BARBOSA

08

ÔNIBUS

LRK-6709

LOCADO

2014

44

REINALDO

PATRICIA

09

ONIBUS

KPS-9491

LOCADO

2013

44

MARCELO

JEANE

10

ONIBUS

KPS-9493

LOCADO

2013

44

ALEXANDRE

ROSANA

BENEDITO
ABRAAO / JULIO
DOMINGOS /
FAUSTINO
EURAIDE DE
PAULA / IRENE
GOMES
MARIA PEDROSA

VEÍCULOS LOCADOS
CONTRATO 019/2020 - EMPRESA VG TRANSPORTE
Nº

VEÍCULO

PLACA

STATUS

ANO

LUGARES

CONDUTOR

01

MICRO

RAM-4I32

LOCADO

2016

30

RENATO

02

MICRO

RAM-4I52

LOCADO

2016

30

VANDERLEI

03

MICRO

RAM-4I42

LOCADO

2016

30

04

MICRO

RAM-4I12

LOCADO

2016

30

CLEOMAR
VALDECIR /
GILMAR

05

MICRO

QCV-3I55

LOCADO

2016

30

XAVIER

06

MICRO

RAM-4D53

LOCADO

2016

30

ANTONIEL

MONITOR

RENATA

UNIDADE
ESCOLAR
ELIAS DOMINGOS
(SADIA 1)
BIANKA CAPILÉ
(SADIA 3)
ELIAS DOMINGOS
(SADIA 1)
BIANKA CAPILÉ
(SADIA 3)
BIANKA CAPILÉ
(SADIA 3)
JULIO CORREA
(ANEXO)
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VEÍCULOS LOCADOS
CONTRATO 020/2020 - EMPRESA PENTA
Nº

VEÍCULO

PLACA

STATUS

ANO

LUGARES

CONDUTOR

MONITOR

01

MICRO

RAM-3A72

LOCADO

2016

30

WAGNER

LAYANI

02

MICRO

RAM-0F72

LOCADO

2016

30

JOSÉ LUIS

PESTALOZZI

03

MICRO

RAM-0E82

LOCADO

2016

30

CRISTIANO

ARIANE

MICRO

QAQ-9H24

30

MARCELO

YVANI

05

MICRO

FHR-6C78

LOCADO

2019

30

RONALDO

MARCIA

06

MICRO

FLW-7E06

LOCADO

2019

30

JONEL

FRANCISCA

04

LOCADO

2019

UNIDADE
ESCOLAR
AQUOTERAPIA ROTA 2
PESTALOZZI ROTA 1
JOÃO RIBEIRO ROTA 2
EQUOTERAPIA ROTA 1
JOÃO RIBEIRO ROTA 1
ROTA ESPECIAL
DO ESTADO

3.4. DA QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DETERMINA O ART. 136 DA LEI N°
9.503/97 (CTB).

Descrição sumária:

Buscou-se verificar, nos casos de terceirização do serviço, se os

veículos, disponibilizados às prefeituras municipais de Mato Grosso, possuem os requisitos
mínimos exigidos nos editais de licitação, no exercício de 2020, dentre eles: tipo de veículo;
quantidade de assentos; licenciamento; vistoria semestral; e rastreador GPS.

Os artigos 66 e 76 da Lei n. 8.666/93 definem que o contrato deverá ser executado fielmente
pelas partes, e que a Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com o contrato.

Os artigos 130, 136 e 137 do CTB determinam que os veículos escolares devem ser
licenciados anualmente, passarem por inspeção semestral e vedam a condução de escolares
em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante.

Acerca dos requisitos citados, passemos à anàlise:
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TIPO DE VEÍCULO

Descrição sumária: No que refere ao tipo de veículo, entende-se que essa exigência é de
suma importãncia no processo licitatório, pois torna mais claro o objeto a ser entregue pela
contratada, o que resulta em maior assertividade no objeto da contratação e aumenta a
isonomia entre os participantes na disputa de preços.

Avaliação: Conforme informações disponibilizadas pelo Setor de Transporte Escolar da
Prefeitura, constatou-se que os contratos fazem, na descrição do objeto, menção ao tipo de
veículos que devem ser entregues pele contratada. No entanto, as descrições precisam ser
melhoradas.
A descrição quanto as rotas a serem percorridas pelas empresas, não são exigidas no Edital.
Recomendação:

Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,

adote

providências no sentido de exigir nos editais informações sobre o tipo de veículos e rotas a
serem percorridas.
QUANTIDADE DE ASSENTO

Descrição sumária: No que refere ao quantidade de assento, entende-se que essa
exigência é de suma importãncia no processo licitatório, pois torna mais claro o objeto a ser
entregue pela contratada, o que resulta em maior assertividade no objeto da contratação e
aumenta a isonomia entre os participantes na disputa de preços.

Avaliação: Conforme informações disponibilizadas pelo Setor de Transporte Escolar da
Prefeitura, constatou-se que os contratos fazem, na descrição do objeto, menção à
quantidade de passageiros sentados que é permitido.

Recomendação:

Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,

adote

providências no sentido de exigir nos editais informações sobre quantidade de veículos e,
que haja redobrada atenção e controle para que as quantidades de assento sejam
respeitadas para que nenhuma aluno seja trasnportados sem estar sentado e seguro.
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LICENCIAMENTO

Descrição sumária: No que refere ao licenciamento, é de conhecimento que o CRLV
(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) é documento de porte obrigatório,
assim como a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Conduzir o veículo sem os
documentos de porte obrigatório é infração, e deve ser observada pelo município.

Avaliação: Conforme informações disponibilizadas pelo Setor de Transporte Escolar da
Prefeitura, constatou-se que alguns veículos escolares que atuam no município não estão
com o licenciamento anual em dia. Segue abaixo tabela demonstrativa da data de validade
do CRLV dos veículos de transporte escolar da prefeitura, conforme documentos enviados
pelo Setor de Transporte.

PLACA

ÔNIBUS
PRÓPRIO

ÔNIBUS
PRÓPRIO















NPD9164
NPO2745
NJT2364
QBA1963
NJU8682
NPO2355
NPO2635
NPO2545
OBR9394
NJT8967
QBA1333
QBR6315
QBL2738















NJT8967
NJU8682
NPO2355
NPO2545
NPO2635
OBR9394
NPD9164
NJT2364
QBA1963
NJU8682
NPO2545
OBR9394
NJT8967

DATA VALIDADE CRLV

22/07/2021
31/05/2022
22/07/2021
17/02/2017
17/02/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
22/07/2021
25/08/2021
17/02/2021
25/08/2021
29/10/2021

2008
2011
2013
2013
2013
2013
2010
2009
2014
2011
2013
2013
2008

16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
22/07/2021
22/07/2021
17/02/2021
17/02/2021
25/08/2021
22/07/2021
25/08/2021

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - CEP 78125-700. Fone: (65) 3688-8000
Página 12 de 53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO










CONTRATO Nº

CONTRATO
020/2020 PENTA

PLACA












CONTRATO Nº

038/EVA
TOUR

QBA1333
QBR6315
QBL2738
QAQ9H24
QBA1333
QBL2738
QBR6315
NPO2355
NPO2635

FHR6C78
RAM3A72
FLW7E06
QAQ9H24
RAM0E82
RAM0F72
RAM0F72
RAM0E82
QAQ9H24
FHR6C78

PLACA












LMB9502
KPS9489
KYS5656
LRA4394
LRA4407
LRA9238
LRZ6925
LRK6709
KPS9491
KPS9493

CONTRATO Nº

019/2020 – VG
TRANSPORTE

PLACA











RAM4I12
RAM4I32
RAM4I42
RAM4I52
RAM4D53
QCV3I55
RAM4D53
RAM0F72
RAM0E82

2013
2015
2014
2019
2013
2014
2015
2013
2013

17/02/2021
25/08/2021
29/10/2021
14/01/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
25/08/2021
25/08/2021
DATA VALIDADE CRLV.

15/09/2021
07/01/2021
30/03/2022
14/01/2022
14/03/2022
28/04/2022
05/08/2021
12/07/2021
14/01/2022
15/09/2021

DATA VALIDADE CRLV.

12/02/2021
17/06/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
17/06/2021
18/03/2021
05/05/2021
22/01/2021
12/02/2021

DATA VALIDADE CRLV.

02/05/2022
28/04/2022
28/04/2022
02/05/2022
05/04/2022
02/05/2022
05/04/2022
28/04/2022
14/03/2022
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Recomendação:

Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,

adote

providências no sentido de exigir a regularização da documentação dos veículos, para que
circule veículos escolares que estejam com o licenciamento anual regular.

VISTORIA SEMESTRAL

Descrição sumária: A inspeção semestral, é a vistoria necessária para verificação dos
equipamentos obrigatórios e de segurança, imposta pelo CTB, e que deve ser
rigorosamente observada pelo Setor de Transporte Escolar.

Avaliação: Conforme informações apuradas no decorrer da auditoria, constatou-se que a
prefeitura não está realizando semestralmente, nos veículos escolares próprios, a vistoria
semestral obrigatória, demonstrando claro descumprimento do que regula o Código de
Trânsito Brasileiro, no seu artigo 136, inciso II, senão vejamos:

Art 136: Os veículos especialmente destinados à condução coletiva
de escolares somente poderão circular nas vias com autorização
emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e
do

Distrito

Federal,

exigindo-se,

para

tanto:

II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos
obrigatórios e de segurança; (grifo nosso).

Recomendação: Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, realize de forma

semestral a vistoria obrigatória e

providêncie a regualrização da vistoria de todos os

veículos que estão ativos e circulando no serviço do transporte escolar.
RASTREADOR/GPS
Descrição

sumária:

A

instalação

de

um

bom sistema

de

monitoramento

visa

garantir a segurança de alunos e da equipe, permitindo rápida atuação em caso de
imprevistos.
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Avaliação: Conforme informações apuradas, constatou-se que, nos contratos terceirizados
do transporte escolar do município, a descrição do objeto faz menção ao equipamento
rastreador/GPS. E, de acordo com informaçõe dadas pelo Setor de Transporte Escolar, os
veículos terceirizados possuem o equipamento. Já com relação aos veículos próprios,
nenhum carro possui o equipamento rastreador.
Recomendação:

Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, analisem a

possibilidade de instalar rastreador/GPS nos veículos próprios que atuam no transporte
escolar, uma vez que com o GPS é possível precisar a quantidade de quilômetros rodados
e o percurso realizado por cada veículo. Depreende-se que isso trará dinamismo à
fiscalização e segurança na prestação do serviço.
MONITOR ESCOLAR
Descrição sumária: O monitor para transporte escolar, é o profissional responsável por
garantir a integridade física e moral de crianças e adolescentes no trajeto de ida e volta até
a escola.
Avaliação: O município de Várzea Grande possui a presença desses profissionais nos
ônibus escolares, para auxiliar e garantir a segurança dos alunos no trajeto escolar,
conforme informações disponibilizadas pelo Setor de Transporte Escolar demonstradas a
seguir:

Nº

VEÍCULO

PLACA

CONDUTOR

MONITOR

UNIDADE ESCOLAR

01

MICRO

NJU-8682

LAURINEI

LILIANE

GABRIEL MULLER

02

ONIBUS

OBR-9394

AMARILIO

EDILZA

ZENO DE OLIVEIRA

03

ÔNIBUS

QBL-2738

MARCIO

JAQUELINE

JOÃO PONCE/IRENE GOMES

04

ÔNIBUS

QBR-6315

AURELIANO

ESTER

MARIA BARBOSA

06

ÔNIBUS

QBA-1333

MANOEL

JAMES

IRENE GOMES/GARCIA NETO

07

MICRO

NPO-2355

CESAR

ARIANE

ABDALLA/ANTONIA FELIPPA

SEMMER
10

MICRO

NPO-2545

WELLINTON

BENEDITA

ANGELA JARDIM

/ALLAN
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EMPRESA EVA TUR
Nº

VEÍCULO

PLACA

CONDUTOR

MONITOR

UNIDADE ESCOLAR

01

ONIBUS

LMB-9502

ELAINE

CLAUDIANA

ABDALLA

02

ONIBUS

KPS-9489

CELSO

ULIANE

UBALDO / MILTON

03

ONIBUS

KYS-5656

MARCEL

ELISANGELA

JULIO CORRE (SEDE)

04

ONIBUS

LRA-4394

ENILDO

REJANE

IRMÃOS DO CAMINHO / MARIA DE LOURDES

05

ONIBUS

LRA-4407

LEOMAR

RONI

ELIZABETH

06

ONIBUS

LRA-9238

ODAIR

THAYNARA

LENINE

07

ONIBUS

LRZ-6925

CLAUDIO

REJANE

MARIA BARBOSA

BULHÕES
08

ÔNIBUS

LRK-6709

REINALDO

PATRICIA

BENEDITO ABRAAO / JULIO DOMINGOS / FAUSTINO

09

ONIBUS

KPS-9491

MARCELO

JEANE

EURAIDE DE PAULA / IRENE GOMES

10

ONIBUS

KPS-9493

ALEXANDRE

ROSANA

MARIA PEDROSA

Nº

VEÍCULO

PLACA

CONDUTOR

01

MICRO

RAM-4I32

RENATO

ELIAS DOMINGOS (SADIA 1)

02

MICRO

RAM-4I52

VANDERLEI

BIANKA CAPILÉ (SADIA 3)

03

MICRO

RAM-4I42

CLEOMAR

ELIAS DOMINGOS (SADIA 1)

04

MICRO

RAM-4I12

VALDECIR /

BIANKA CAPILÉ (SADIA 3)

MONITOR

UNIDADE ESCOLAR

GILMAR
05

MICRO

QCV-3I55

XAVIER

06

MICRO

RAM-4D53

ANTONIEL

BIANKA CAPILÉ (SADIA 3)
RENATA

JULIO CORREA (ANEXO)

 Dos 06 (seis) veículos escolares que pertencem à empresa VG Transporte, apenas 01
(um) deles possui monitor.

Nº

VEÍCUL

PLACA

CONDUTOR

MONITOR

UNIDADE ESCOLAR

O
01

MICRO

RAM-3A72

WAGNER

LAYANI

AQUOTERAPIA - ROTA 2

02

MICRO

RAM-0F72

JOSÉ LUIS

PESTALOZZ

PESTALOZZI - ROTA 1

I

03

MICRO

RAM-0E82

CRISTIANO

ARIANE

JOÃO RIBEIRO - ROTA 2

04

MICRO

QAQ-9H24

MARCELO

YVANI

EQUOTERAPIA - ROTA 1

05

MICRO

FHR-6C78

RONALDO

MARCIA

JOÃO RIBEIRO - ROTA 1

06

MICRO

FLW-7E06

JONEL

FRANCISCA

ROTA ESPECIAL DO ESTADO
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3.6.

DA

TRANSPARÊNCIA

DAS

INFORMAÇÕES

RELATIVAS

AO

TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição sumária: Buscou-se verificar se o município de Várzea Grande disponibiliza, no
Portal de Transparência, dados relativos ao transporte escolar, de modo a cumprir os preceitos
da Lei nº. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), a divulgar informações de interesse
coletivo e a promover o controle social da administração pública.

Em linhas gerais, os arts. 3º, 6º, 7º e 8º da Lei de Acesso à Informação, materializando o
princípio da publicidade estabelecido no art. 5ª, XXXIII, e no caput do art. 37 da Constituição
Federal, determinam que os órgãos e as entidades do poder público devem divulgar
informações públicas, independentemente de solicitações, concedendo amplo e fácil acesso
a dados e documentos de interesse coletivo ou geral por eles produzidos ou custodiados.

As informações públicas, relacionadas ao transporte escolar, devem ser disponibilizadas,
tendo em vista que devem ser submetidas ao controle público, seja por sua relevância social,
já que envolvem a educação e a segurança de crianças, jovens e adolescentes, seja pelo
volume de recursos públicos envolvido na execução do serviço.

Avaliação: Após análise, concluiu-se que o município não disponibiliza informações sobre o
transporte escolar no Portal de Transparência, dificultando o controle social e institucional
sobre o serviço prestado.
Recomendação: Que à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que
providêncie meios no sentido de disponibilizar no Portal da Transparência as informações
acerca do transporte escolar, como forma de prestação de contas, aos cidadãos ou qualquer
interessado, dos serviços prestados e da forma como estão sendo aplicados os recursos
finaceiros.
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QUANTIDADE MÉDIA DE QUILÔMETROS PERCORRIDOS DIARIAMENTE
Descrição sumária: A Lei n. 8.469/2006, dispõe em seu artigo 12 que “o período máximo
em que os alunos devem permanecer dentro do veículo não será superior a quatro horas,
ficando entendido entre ida e volta de duas horas cada”.

Avaliação:

Não

conseguimos precisar de maneira categórica a quantidade média de

quilômetros percorridos diariamente pelos veículos escolares, nem a quantidade de horas
de permanência dos alunos dentro do veículo, por ausência de informações suficientes.

Recomendação: Que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por
intermédio do Setor de Transporte, implemente medidas para que as informações acerca
da quilometragem percorrida pelos veículos escolares diariamente sejam registradas de
forma certa e segura e que as informações acerca do transporte escolar sejam divulgadas
no Portal de Transparência.
4. IRREGULARIDADES
 CNH VENCIDA
No que tange a validade da CNH, identificamos motoristas com o documento vencido

CNH VENCIDA DESDE 13/06/2021
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CNH VENCIDA DESDE
27/12/2020

Ficou evidenciado que o controle dos prazos das CNHs, não está sendo realizando de
forma eficiente, já que pela amostragem foram encontrados 02 (duas) CNHs com a
validade vencida.

Recomendação: Que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por
intermédio do Setor de Transporte, promova um adequado gerenciamento das
documentações dos motoristas para não ocorrer de os veículos serem conduzidos por
motoristas com CNH vencida, uma vez que tal atitude contraria a legislação e o bom
andamento dos serviços prestados.
 AUSÊNCIA DE CONTROLE INFORMATIZADO

Não identificamos um sistema informatizado, referente ao controle das CNH, Certidões
negativas de antecedentes criminais, Certificados de curso especializado, Certificados de
registro e licenciamento de veículo, bem como da manutenção dos veículos próprios. A
manutenção (corretiva e preventiva) não possui, de forma informatizada, seus registros de
acompanhamento e controle.

Não constatamos, também, um controle informatizado e transparente dos custos e
manutenção da frota de veículos próprios, que devem ser

bem organizados para a

realização do planejamento, da execução e da futura programação da despesa. Além disso,
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dar transparência às informações, contribui para avaliar se os veículos de transporte escolar
estão com despesas com manutenção maior do que o programado, bem como para
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
 A

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE PARADA DOS ALUNOS NÃO SÃO

DEFINIDOS FORMALMENTE.

O tempo de deslocamento a pé entre o local de residência dos estudantes e os pontos de
parada para embarque no veículo deve ser minimizado. Por isso, é importante que a
localização dos pontos de parada sejam definidos e estejam a uma distância que garanta
um tempo desejável de deslocamento para os estudantes.

Para que esse tempo de deslocamento reflita o tempo real gasto para o deslocamento, as
condições do trajeto entre o local de residência e o ponto de parada (relevo, tipo de
pavimento, condição da via/caminhos) e o modo que o aluno utiliza para percorrer esse
trajeto, que em geral é realizado a pé, devem ser consideradas. Com a grande dispersão,
nem sempre é possível concentrar os alunos em pontos únicos de coleta. Contudo, para
otimizar as paradas e atribuir maior agilidade no deslocamento dos alunos, é interessante
que esse procedimento seja realizado sempre que possível.

É importante definir as rotas e a programação horária do serviço.
 A definição das rotas pode ser dividida em algumas etapas, sugeridas a seguir:

Etapa 01: Definição da área que deve ser atendida pelo Transporte Escolar no município.
Essa área de estudo é definida pela distribuição espacial dos alunos que fizeram o
requerimento para uso do veículo.

Etapa 02: Mapeamento de redes viárias, escolas e pontos de embarque dos alunos. Nessa
etapa é realizado o mapeamento da rede viária (rural e urbana), da localização de escolas,
garagens e pontos de embarque dos alunos que se encontram dentro da área de estudo
(definida na Etapa 01).
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Esse mapeamento pode ser efetuado manualmente ou por meio de equipamentos como o
GPS (Global Positioning System– Sistema de Posicionamento Global). Em ambos os casos
é necessário percorrer as vias utilizadas pelo transporte escolar e as demais vias da zona
urbana e rural.

No decorrer dessa coleta outras informações, a respeito do Transporte Escolar, como a
quantidade de alunos que embarca em cada ponto de parada, a velocidade operacional e a
escola correspondente a cada aluno, podem ser levantadas.
Etapa 03: Cálculo das distâncias entre os pontos que devem ser “atendidos”. Com a
localização dos pontos de parada e do desenho da rede viária da região de estudo (que
pode ser feita sobre o mapa do município ou de forma esquemática) é possível determinar
as distâncias entre todos os pontos de atendimento, permitindo, assim, uma visualização
geral do problema. O cálculo dos tempos de deslocamento entre os pontos da rede viária
pode ser feito com base nas distâncias e velocidades de deslocamentos nas vias.
 Definição da programação horária do serviço.

O principal objetivo da programação horária do Transporte Escolar é permitir um
atendimento eficaz e confiável aos estudantes, além de criar condições para o uso do
mesmo veículo em diferentes rotas aproveitando o máximo da sua capacidade de lotação.
Essa programação gera uma tabela operacional, elaborada a partir das rotas, pontos a
serem visitados, tempos de percurso entre os pontos e o tempo total da viagem que já
devem estar definidos. A tabela operacional consiste na determinação dos horários em que
o serviço vai ser iniciado e dos horários de passagem pelos diversos pontos de parada do
itinerário, finalizando com o horário de chegada aos destinos programados (escolas).

Para determinar os horários de saída dos veículos das garagens, os seguintes dados, como
sugestão, devem ser coletados:
 Horário desejado de chegada na escola;
 Tempo total de deslocamento entre origem e destino;
 Tempos de percurso entre os pontos de parada;
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 Tempo parado esperando os alunos em cada ponto
 Estimar o horário que cada ponto da rota será atendido: Para isso, a ordem dos alunos
para cada rota, o horário de saída do veículo e os tempos de percurso entre os pontos de
parada, somados ao tempo em que o veículo fica parado esperando os alunos em cada
ponto, devem ser utilizados;
 Construção da Planilha Horária de cada rota: Deve conter os alunos a serem coletados, o
horário de saída dos veículos, o de atendimento dos alunos em cada ponto de parada e o
horário de chegada na escola.
 AUSÊNCIA DE CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO A
SER REALIZADA PELOS MOTORISTAS QUANDO DA SAÍDA DO VEÍCULO DA
GARAGEM.

Todo gestor de uma frota de veículos deseja garantir o melhor desempenho da sua frota,
reduzir custos e aumentar a disponibilidade dos veículos para a execução de serviços. Para
isso, o gestor dispõe de uma série de ferramentas de gestão de frotas, sendo uma das mais
importantes o checklist veicular.
De maneira prática, o checklist de veículos é uma lista usada para verificar o estado do
caminhão ou veículo leve, verificando o estado de peças, itens de segurança, documentos e
partes críticas do veículo.
É importante que você crie o seu checklist de acordo com as necessidades do seu orgão,
que irão te ajudar a não esquecer de cuidar dos mínimos detalhes da sua frota. Com isso,
você será capaz de antever problemas, reduzir custos, aumentar o tempo de serviço dos
seus veículos e melhorar a segurança operacional.
O QUE DEVE TER EM UM CHECKLIST VEICULAR
O checklist do veículo deve ser feito sempre antes da saída e no momento da chegada do
veículo na garagem.
O checklist deve ser uma lista que busque ao mesmo tempo englobar o máximo de itens
possíveis, para garantir que nenhum problema passará despercebido pela sua equipe, porém
não deve ser longo demais para desestimular os motoristas a fazerem o seu preenchimento.
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Busque entender, com base na sua operação e planos de manutenção preventiva, dados do
fabricante e itens de segurança quais são os elementos chaves que não podem deixar de
serem verificados.
Os princpais itens que devem conter em um checklist veicular são:


Identificação do veículo;



Nível do fluido de freio;



Data da inspeção;



Nível de água no limpador de parabrisa;



Quilometragem do veículo;



Água do radiador;



Unidade da empresa;



Bateria do veículo;



Nome e assinatura do responsável pela



Funcionamento

inspeção;

do

limpador

de

parabrisa;



Nome e assinatura do motorista;



Luzes;



Nível de óleo do motor;



Condições da carroceria;



Pressão dos pneus;



Kit

de

segurança

de

emergência

(macaco, chave, triângulo);


Sulco dos pneus;



Documento do veículo;



Pastilhas de freio;



Luzes do painel;



Pneu reserva;



Vidros e faróis;



Cinto de segurança;



Ruídos;



Observações adicionais;

 Extintor de incêndio

BENEFÍCIOS DO CHECKLIST
O uso do checklist veicular torna o processo de avaliação e liberação dos veículos de frota
mais rápida, segura e eficiente, fornecendo uma visão mais clara para o gestor de frotas das
condições dos veículos que estão sendo colocados em operação.
As inspeções de rotina ajudam a equipe a identificar e reportar problemas mecânicos e de
segurança, fazendo com que aja preventivamente, aumentando a segurança, evitando a
quebra do veículo e manutenções caras, além de outros prejuízos resultantes de um veículo
mal conservado. Ainda, o que segue:
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Maior visão sobre o estado da sua frota veicular;



Aumento da segurança operacional;



Melhor controle de manutenção preventiva da frota;



Redução de custos com manutenções da frota;



Melhor planejamento das manutenções e custos com manutenção da frota;



Maior produtividade;



Redução de irregularidades de documentação;

Com isso, o gestor terá uma rotina de controle da frota veicular mais organizada e poderá
identificar problemas antes que eles aconteçam.
COMO IMPLEMENTAR O CHECKLIST
O checklist do veículo pode ser realizado de diversas formas a depender das necessidades do
gestor de frotas.
O checklist em papel é bastante simples. O gestor da frota deve organizá-lo em uma planilha
excel e imprimir uma grande quantidade que será colocada na garagem para que os
motoristas preencham antes de sair e depois que chegarem da rota.
O gestor então deve pegar os checklists preenchidos pelo motorista e analisar, armazenar em
local apropriado e planejar a manutenção da frota com base nos problemas indicados.
Além do mais, é possível que o motorista armazene fotos das avarias e danos, deixando a
comunicação mais clara.

EXEMPLO DE CHECKLIST
Como sugestão, indicamos um modelo de checklist que pode ser utilizado pelo Setor de
Transporte Escolar, com as devidas adequações pertinentes a realidade do município.

Assim sendo, segue modelo de checklist que pode ser aplicado na rotina dos motoristas do
transporte escolar da Prefeitura de Várzea Grande.
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 LIMPEZA COMPROMETIDA DOS ÔNIBUS ESCLOLARES
Constatou-se, quando da verificação in loco dos veículos escolares próprios, na data de
26/05/2022, que a limpeza dos veículos poderiam ser melhoradas. Os ônibus estavam com
lixo no interior do veículo, bem como os bancos visivelmente sujos.

O responsável do Setor de Transporte que acompanhou os Auditores Municipais durante a
inspeção in loco, informou que o transporte escolar está sem empenho para lava jato, o que
justifica a ausência de limpeza dos veículos, encontrada. Segue registro fotográfico de
algumas imagens que demonstra o relatado. ( amostragem).
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Recomendação: Que a Gerência do Transporte Escolar do Município tome as providências
que se fizerem necessárias para providenciar a adequada higienização dos veículos
escolares para que os alunos tenham um transporte mais apropriado e uma melhor
experiência.
 ÔNIBUS SEM CINTO DE SEGURANÇA

Durante a inspeção in loco, realizada por amostragem nos veículos escolares que estão em
circulação, identificamos ônibus sem cinto de segurança. Nas fotos abaixo, demonstramos
assento para cadeirante com o cinto de segurança comprometido e o ônibus, placa OBR
9394 sem nenhum cinto de segurança para os escolares. Vejamos:
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Essa ausência de cinto de segurança é extremamente preocupante, haja vista ser um
acessório essencial para a garantia da integridade física dos alunos que dependem da
condução escolar.
Segundo norma do Detran, baseada no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o ônibus
de transporte escolar deve possuir cintos de segurança independentes e em perfeitas
condições de uso em cada assento. Senão vejamos:

Art 136 - Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares
somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I - registro como veículo de passageiros;

II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança;

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de
carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
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V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte
superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior
da parte traseira;

VI - cintos de segurança em número igual à lotação;
VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. .
(grifo nosso)

Recomendação: Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por intermédio
da Gerência do Transporte Escolar do Município, providencie para que sejam instalados
urgentemente os cintos de segurança, nos veículos que atuam no transporte escolar que se
encontram nesta situação e, que promova meios no sentido de evitar que tal irregularidade
ocorra novamente.

Cabe nos pontuar que seria adequado e conveniente que os veículos que estejam sem cinto
de segurança sejam recolhidos até que a irregularidade seja sanada, como medida de
proteger a segurança e a vida das crianças e adolescentes que estão sendo conduzidas
pelos veículos que não possuem o acessório.
 AUSÊNCIA DE VISTORIA SEMESTRAL OBRIGATÓRIA.

Quando da análise das documentações e verificação dos pontos de controle, constatou-se
que a prefeitura não está realizando, de forma regular, nos veículos escolares próprios, a
vistoria semestral obrigatória, demonstrando claro descumprimento do que regula o Código
de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 136, inciso II, senão vejamos:

Art 136: Os veículos especialmente destinados à condução coletiva
de escolares somente poderão circular nas vias com autorização
emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e
do

Distrito

Federal,

exigindo-se,

para

tanto:

II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos
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obrigatórios e de segurança; (grifo nosso).

Recomendação: Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, realize de forma

semestral a vistoria obrigatória e providêncie a regualrização da vistoria de todos os veículos
que estão ativos e circulando no serviço do transporte escolar.
 FROTA ESCOLAR COM MAIS DE 07 ( SETE) ANOS DE USO.

No que concerne tempo de fabricação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE, em seu Guia do Transporte Escolar , aponta que, para um transporte de alunos
mais seguro, o ideal é que os veículos da frota tenham no máximo sete anos de uso –
disponível em:
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/131transporteescolar?download=6897:guia-do-transporte-escolar%20%3E. Acesso em 09 de
maio de 2022.

Conforme informações disponibilizadas pelo Setor de Transporte Escolar da Prefeitura, em
planilha, constatou-se que tanto os veículos próprios, quanto veículos terceirizados, não
estão obdecendo o que sugere o Guia de Transporte Escolar, qual seja : “Para que o
transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos da frota tenham no máximo
sete anos de uso”.

A vida útil dos veículos de transporte coletivo de escolares não foi estabelecida na
legislação. Contudo a Cartilha de Regulação do Transporte Escolar Rural, elaborada pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministèrio de Educação,
ressalta que cabe ao Poder Público definir período máximo de uso para substituí-los, assim
como aconselha nos contratos e normas este tempo de uso que é requerido pra a utilização
dos veículos.

O Município de Várzea Grande conta com 10 (dez) veículos próprios. Ao analisar a
documentação desses veículos escolares verificamos que 09 (nove) deles estão em uso a
mais de sete anos. O veículo Micro, placa NJU-8682, ano 2011, por exemplo, encontra-se
em

uso a mais de 11 (onze) anos.

Da mesma forma, dos 22 veículos escolares
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terceirizados, 10 (dez) deles estão com mais de 09 (nove) anos de uso, em média.

Informamos que dos 10 (dez) veículos escolares que pertencem a Empresa EVA TUR,
todos estão com mais de sete anos de uso, descumprindo o que aduz a descrição do
objeto, contrato nº 038/2017 e legislação correlata.

Segue abaixo tabela demonstrativa dos veículos de transporte escolar da prefeitura que
atendem ou não à idade ou tempo de uso máximo previsto no edital.
PLACA

ÔNIBUS
PRÓPRIOS

ÔNIBUS
PRÓPRIO

ANO DE FABRICAÇÃO














NPD9164
NJT2364
QBA1963
NJU8682
NPO2355
NPO2635
NPO2545
OBR9394
NJT8967
QBA1333
QBR6315
QBL2738

2010
2009
2014
2011
2013
2013
2013
2013
2008
2013
2015
2014























NJU8682
NPO2355
NPO2545
NPO2635
OBR9394
NPD9164
NJT2364
QBA1963
NJU8682
NPO2545
OBR9394
NJT8967
QBA1333
QBR6315
QBL2738
QAQ9H24
QBA1333
QBL2738
QBR6315
NPO2355
NPO2635

2011
2013
2013
2013
2013
2010
2009
2014
2011
2013
2013
2008
2013
2015
2014
2019
2013
2014
2015
2013
2013
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CONTRATO Nº

CONTRATO
020/2020 PENTA

PLACA












CONTRATO Nº

038/EVA
TOUR

FHR6C78
RAM3A72
FLW7E06
QAQ9H24
RAM0E82
RAM0F72
RAM0F72
RAM0E82
QAQ9H24
FHR6C78

PLACA












LMB9502
KPS9489
KYS5656
LRA4394
LRA4407
LRA9238
LRZ6925
LRK6709
KPS9491
KPS9493

CONTRATO Nº

019/2020 – VG
TRANSPORTE

PLACA











RAM4I12
RAM4I32
RAM4I42
RAM4I52
RAM4D53
QCV3I55
RAM4D53
RAM0F72
RAM0E82

ANO FABRICAÇÃO

2019
2016
2019
2019
2016
2016
2016
2016
2019
2019

ANO FABRICAÇÃO

2014
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2013
2013

VEÍCULOS
COM MAIS
DE 07
ANOS DE
USO

ANO FABRICAÇÃO

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Recomendação: Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, se atente para o
tempo de uso dos veículos, uma vez que é um ponto importante para a segurança dos
estudantes.
Ademais, que seja recomendado as empresas que realizem a substituição dos veículos
escolares com mais de sete anos de uso.
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 ELEVADOR PARA ALUNOS COM MOBILIDADE REDUZIDA NÃO ESTAVA
FUNCIONANDO

Durante a inspeção in loco, nos veículos escolares, verificamos que havia elevador para
cadeirante, veículo micro, placa NPO 2545, que não estava funcionando, fato que não
deveria ocorrer dada a importância que o elevador possui para àqueles que necessitam.

Recomendação: Que a Gerência do Transporte Escolar do Município monitore, de forma
diária o funcionamento dos elevadores, bem como acompanhe de forma periódica as
manutenções dos mesmos.
 AUSÊNCIA

DE

CONTROLE

EFICIENTE

COM

RELAÇÃO

AS

EMPRESAS

TERCEIRIZADAS.

Após análise das documentações das empresas terceirizadas nas dependências do Setor
de Transporte Escolar do município, verificamos que o setor não vem realizando um
acompanhamento eficiente e satisfatório da execução dos serviços prestados pelas
empresas. Os documentos apresentados à equipe de Auditores, com relação a execução
dos serviços prestados pelas empresas não evidenciavam um controle efetivo. As empresas
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enviam os documentos ( CRLV, vistoria, documento dos motoristas, dentre outros...),
contudo nos deu a entender que o Setor de Transporte não padroniza, nem especifica para

as

empresas,

de

maneira

formal,

que

documentação

deve

ser

enviada

e,

consequentemente quais devem constar na pasta que cada empresa possui no setor.

Salientamos que não é porque o serviço é terceirizado que a execução deve ficar
somente a cargo da empresa que presta o serviço. As empresas executam o serviço
para a Prefeitura de Várzea Grande , logo o Setor responsável pelo transporte escolar
por ser o setor específico para essa demanda, tem o dever legal de fiscalizar com
total empenho cada ação executada pelas empresas.

Toda a logística dos serviços executados pelas empresas devem ser acompanhados, os
documentos enviados devem ser minunciosamente analisados, os veículos e suas
respectivas manutenções devem ser checados e vitoriados in loco, como medida para
saber se os contratos estão sendo fielmente cumpridos, bem como os serviços estão sendo
ofertados de forma condizente como o contratado.

5. IMPORTANTE
 PRAZOS DOS CONTRATOS COM EMPRESAS TERCEIRIZADAS QUE PRESTAM
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR .

Em relação aos contratos com empresas terceirizadas que prestam serviços de transporte
escolar no município, 03 (três) contratos estão vigentes, são eles:

CONTRATO

EMPRESA

VIGÊNCIA/EXTRATO

038/2017

EVA TUR

07/04/2021

019/2020

VG TRANSPORTE

05/02/2023

020/2020

PENTA

10/02/2023

Cabe aqui enfatizar que a Gestão de Transporte Escolar deve dispensar especial atenção
aos prazos de validade dos contratos, para não ocorrer de os serviços de transporte escolar
ser executado sem cobertura contratual ou sem o devido planejamento. Ademais, a
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realização de uma fiscalização adequada, no que tange aos contratos, é de suma
importância para o correto andamento dos serviços prestados, bem como para o seu fiel
cumprimento.

Os artigos 66 e 76 da Lei n. 8.666/93 definem que o contrato deverá ser executado fielmente
pelas partes e que a Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com o contrato.

Recomendação: Que a Gerência do Transporte Escolar do Município

e os Fiscais de

Contrato observem os prazos de vigência dos contratos terceirizados e as obrigações
contratuais para que sejam executadas de forma correta e fidedigna.
 REVISÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS

Na inspeção, por amostragem,

identificamos veículo escolar próprio com a luz de freio

avariada. Com isso, alertamos para que a gestão de transporte escolar implemente a
aplicação do checklist de verificação das condições dos veículos para que os motoristas
quando identificar uma avaria comunique a gerência, para que providências sejam to madas
quanto ao que foi apurado.

Recomendação: Que a Gerência do Transporte Escolar do Município providencie a revisão
elétrica dos veículos próprios e, realize um controle rigoroso nas revisões elétricas dos
veículos terceirizados.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho teve como objetivo avaliar os controles referentes a regularidade e
qualidade da prestação dos serviços de transporte escolar do Município de Várzea
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Grande, com foco no Setor de Transporte Escolar. Para isso foram realizadas entrevistas,
visitas ao setor, análise documental, dentre outros. Com tudo, foi possível descrever os
fluxos dos processos logísticos exatamente como eles acontecem, com seus problemas e
seus fatores positivos.

Todos os documentos e fatos foram analisados de forma cuidadosa, priorizando a
fidedginidade das informações e a correta utilização dos recursos disponíveis visando o
adequado controle e bom andamento da gestão escolar.
Alguns pontos, analisados durante o trabalho, apresentaram fragilidades, evidenciando
que o Controle no Transporte Escolar precisa ser melhorado.

Cabe ressaltar aqui a importância de se ter um gerenciamento eficiente e adequado nos
serviços de transporte esolar. A gestão de controle de frota escolar é importante para
reduzir custos e gastos desnecessários, reduzir apontamentos pelos orgão de controle
externo e interno e, sobretudo, para oferecer um serviço de qualidade para os escolares
que utilizam desse transporte.
É necessário haver planejamento das operações, o gestor precisa conhecer o número de
alunos que necessita do transporte escolar, escolher o percurso, o(s) tipo(s) e quantidades
de

veículos

que

serão

utilizados;

analisar

a

distância

dos

pontos

de

embarque/desembarque, o tempo de viagem e a infraestrutura das vias a serem
percorridas, com objetivo de diminuir o desgaste e aumentar o rendimento escolar dos
alunos considerando os recursos disponíveis.

Para um planejamento eficiente de um Sistema de Transporte Escolar, é necessário ter
conhecimento das crenças morais e culturais da sociedade, bem como a legislação vigente.

Os valores e princípios buscam garantir a aceitação das ações de planejamento, além de
garantir a integridade das variáveis que não devem ou não podem ser afetadas pelas ações
(MAGALHÃES; YAMASHITA. 2015).

Os mais relevantes princípios e valores gerais para o Transporte Escolar, encontrados na
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, serão apresentados a
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seguir.
Outros mais específicos podem ser encontrados em legislações estaduais e municipais.

Constituição Federal de 1988
Assegura ao aluno da escola pública o direito ao transporte escolar
como forma de facilitar seu acesso à educação, definido em seu art.
208. A constituição ainda assegura a educação como um direito social
(art. 6), a igualdade de condições para o acesso e a permanência de
todos na escola (art. 206), a promoção do bem a todos, sem
preconceitos de quaisquer formas (art. 3) e o atendimento educacional
especializado aos estudantes portadores de necessidades especiais
(art. 208).

Estatuto da Criança e do Adolescente
Estabelece que todas as crianças e adolescentes têm o
direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima às
suas residências (art. 53) e garante a universalização
do atendimento escolar por meio de programas
suplementares de material didático, transporte,
alimentação e assistência à saúde (art. 54).

O resultado e a qualidade do transporte escolar dependem de uma boa gestão, dos seus
processos e dos recursos disponíveis (fatores internos). A relação entre os gestores e os
grupos (alunos) envolvidos é importante para que haja identificação das necessidades desses
grupos e melhoria no planejamento da política pública do transporte escolar.
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 Responsabilidades do gestor de Transporte Escolar

O gestor de transporte coordena o trabalho dos outros profissionais envolvidos
dependendo de cada município. Além de ser responsável por garantir a oferta do
transporte escolar, o gestor deve planejar, organizar e controlar toda a operação,
executando diversas funções, dentre elas:
 Definir diretrizes que especifiquem para quais alunos o serviço será ofertado;
 Definir tipos e quantidade de veículos;
 Selecionar as rotas que serão percorridas;
 Identificar a demanda pelo serviço e as especificidades de cada local;
 Fiscalizar a qualidade e regularidade do transporte;


Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços prestados pelas

empresas

terceirizadas.

Por todo o exposto, após a análise de todos os pontos de controle, concluímos que
algumas ações devem ser implementadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, por intermédio do Setor de Transporte Escolar,

para mudar a realidade

no controle da qualidade dos serviços prestados no transporte escolar do Município de
Várzea Grande que se apresenta fragilizado.

Com o intuito de disponibilizar um serviço de forma segura aos alunos, é imprescindível que
o município de Várzea Grande implementem melhorias para assegurar:
 Que sejam observados, nas contratações do transporte escolar, os preços praticados
pela administração pública;
 Com relação aos veículos, que haja renovação da frota antiga, utilização de tipos e
espécies de veículos adequados, disponibilização de assentos suficientes, instalação
de GPS e realização da inspeção semestral obrigatória;
 Quanto aos motoristas, que sejam capacitados com o curso especializado e que haja
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maior rigor na verificação de antecedentes criminais e nas CNHs.

Assim sendo, é imprescindível que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer tome todas as medidas necessárias no sentido de sanar as irregularidades que foram
apontadas neste relatório de auditoria, elaborando Plano de Ação para demonstrar todas as
ações que estão sendo promovidas para solucionar de maneira eficiente e adequada todas
as inconsistências relatadas.

7. RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER OBSERVADAS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1) Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, providencie meios para
capacitar os servidores motoristas de veículos próprios e exijam que sejam capacitados,
também, os motoristas terceirizados, no que se refere ao Curso Especializado para
Condutores de Transporte Escolar exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro- CTB e
orgãos de controle.

O curso especializado tem suma importância, uma vez que tem a finalidade de
aperfeiçoar, instruir, qualificar e atualizar condutores, habilitando-os à condução de
veículos de transporte escolar. O curso deve ter validade de cinco anos.

2) Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio do Setor de
Transporte, promova meios de regularizar a situação das CNH’s dos motoristas que se
encontram coma a carteira vencida, bem como realize, de forma mais rigorosa, o
controle gerencial das CNH’s, de modo a manter um gerenciamento eficiente e o
cumprimento do

que determina a legislação. Também, que continue a cumprir as

determinações do artigo 138 I e II, do Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de exigir
que os motoristas, tanto os próprios quanto os terceirizados, tenham idade superior a 21
anos e sejam habilitados na categoria D.

3) Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, se atente para o tempo de uso
dos veículos, uma vez que é um ponto importante para a segurança dos estudantes.
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Ademais, que seja recomendado às empresas responsáveis pela frota terceirizada que
realizem a substituição dos veículos escolares com mais de sete anos de uso.

4) Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, adote providências no sentido
de exigir nos editais informações sobre o tipo de veículos e rotas a serem percorridas.

5) Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, adote providências no sentido
de exigir nos editais informações sobre a quantidade de veículos e que haja redobrada
atenção e controle para que as quantidades de assento sejam respeitadas para que
nenhuma aluno seja trasnportados sem estar sentado e seguro.

6) Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, realize de forma semestral a
vistoria obrigatória e providêncie a regularização da vistoria de todos os veículos que
estão ativos e circulando no serviço do transporte escolar.

7) Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, analisem a possibilidade de
instalar rastreador/GPS nos veículos próprios que atuam no transporte escolar, uma vez
que com o GPS é possível precisar a quantidade de quilômetros rodados e o percurso
realizado por cada veículo. Depreende-se que isso trará dinamismo à fiscalização e
segurança na prestação do serviço.

8) Que à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que providêncie
meios no sentido de disponibilizar no Portal da Transparência as informações acerca do
transporte escolar, como forma de prestação de contas, aos cidadãos ou qualquer
interessado, dos serviços prestados e da forma como estão sendo aplicados os recursos
finaceiros.

9) Que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, implemente uma
normatização no sentido de definir, de maneira formal, os pontos de parada dos veículos
escolares;

10) Que a Gerência do Transporte Escolar do Município e os Fiscais de Contrato observem
os prazos de vigência dos contratos terceirizados e as obrigações contratuais para que
sejam executadas de forma correta e fidedigna.
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11) Que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, avalie a propositura
de projeto de lei municipal, com base no artigo 139, c/c o artigo 329 do Código de
Trânsito Brasileiro, para incluir como requisito para execução do serviço de transporte
escolar a apresentação de Certidão Negativa de distribuição criminal para quaisquer
crime porventura particados pelos motoristas responsáveis pela condução dos alunos
da rede pública de ensino, conforme Acordão nº 499/2021 –TP do Tribunal de contas
dos Estado de Mato Grosso.
12) Que a Gerência do Transporte Escolar do Município tome as providências que se
fizerem necessárias para providenciar a adequada higienização dos veículos escolares
para que os alunos tenham um transporte mais apropriado e uma melhor experiência.
13) Que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por intermédio da Gerência do
Transporte Escolar do Município, providencie para que sejam instalados urgentemente
os cintos de segurança, nos veículos que atuam no transporte escolar que se encontram
nesta situação e, que promova meios no sentido de evitar que tal irregularidade ocorra
novamente.
14) Que a Gerência do Transporte Escolar do Município providencie a revisão elétrica dos
veículos próprios e, realize um controle rigoroso nas revisões dos veículos terceirizados.
15) Que a Gerência do Transporte Escolar do Município monitore, de forma diária, o
funcionamento dos elevadores para cadeirantes, bem como faça uso dos checklist e
acompanhe de forma períodica as manutenções dos mesmos.

8. BENEFÍCIOS ESPERADOS COM O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

Urge ressaltar que a análise, visa oportunizar um transporte coletivo seguro e de
qualidade a todos os escolares que precisam para o acesso à escola, assim como
respeitar a legislação pertinente ao assunto. Ademais, vislumbram-se mecanismos de
planejamento e controle do transporte escolar para a otimização dos recursos e veículos,
tudo em busca de qualidade e segurança. Sendo assim, abaixo aparecem os principais
benefícios esperados, decorrentes do cumprimento das recomendações propostas nesta
auditoria. São eles:
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• Veículos em quantidade e capacidades suficientes para o transporte de alunos
sentados;
• oferecimento de transporte escolar seguro e de qualidade aos alunos que necessitam
deste serviço em todos os dias letivos;
• redução dos custos com manutenção dos veículos escolares;
• Condutores capacitados e comprometidos;
• utilização de instrumento de planejamento e controle e produção de indicadores para o
transporte escolar.

ALERTA

Salientamos que as recomendações contidas neste Relatório Técnico de Auditoria devem
ser observadas e cumpridas.
Alertamos que o descumprimento das recomendações contidas no Acordão n° 499/2021 –
TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Groasso pode ensejar em responsabilização
com aplicação de multa e, se for o caso, determinação de ressarcimento ao erário (artigos
75,IV, da Lei Complementar n° 269/2007 e 286, III, da Resolução n° 14/2007).
Tendo sido abordados os tópicos necessários à realização da auditoria de conformidade
na regularidade e qualidade dos serviços prestados nos serviços de transporte escolar,
apresenta-se o presente relatório aos responsáveis, a fim de que através do
conhecimento das inconformidades consideradas relevantes pela equipe de auditoria,
possam tomar as providências cabíveis com o objetivo de sanar tais inconformidades.

Ressalta-se que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deve
elaborar o Plano de Ação no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento do
relatório, o qual deve conter todas as ações a serem realizadas para atender às
recomendações oriundas do presente relatório. O referido Plano de Ação deve ser
encaminhado à Controladoria Geral, de modo a subsidiar o monitoramento da
implementação de tais medidas.
Destaca-se a importância de a Administração realizar ações com o objetivo de melhorar e
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_______________________________________________________________________________________________________________

HOMOLOGO o presente Relatório Técnico Nº 04/2022 referente à Auditoria de
conformidade para verificar a regularidade e qualidade da prestação dos
serviços de transporte escolar do Município de Várzea Grande.

Encaminha -se para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
para conhecimento e providências e para o Gabinete do Prefeito para conhecimento.

Várzea Grande, 14 de junho de 2022.

Edson Roberto Silva
Controlador Geral do Município

________________________________________________________________________________________________
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