
RECOMENDAÇÃO nº. 002/2017 

Inquérito Civil n.° 1.14.004.001858/2016-86

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo(a)  Procurador

da República signatário(a), vem, no exercício de suas atribuições constitucionais e

legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos

artigos  5º  e  6º  da  Lei  Complementar  nº  75/93;  apresentar  as  seguintes

considerações para, ao final, expedir recomendação.

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis

(CF/88, art. 127);

CONSIDERANDO,  também,  ser  função  institucional  do  Ministério

Público,  dentre  outras,  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos

serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III);
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CONSIDERANDO, outrossim, que o Ministério Público deve promover

a proteção a interesses individuais indisponíveis,  homogêneos, sociais,  difusos e

coletivos;

CONSIDERANDO, que o direito à educação foi eleito à categoria de

direito social pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO, que  a  educação  é  direito  de  todos  e  dever  do

Estado, nos termos do artigo 205 da Constituição da República;

CONSIDERANDO que, consoante o art. 227 da Lei Fundamental,  “É

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e

ao jovem,  com absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à

educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”; 

CONSIDERANDO que  Constituição  Federal  de  1988  e  a  Lei  de

Diretrizes  e  Bases  da  Educação Nacional  (Lei  nº  9.394/1996)  disciplinam,  entre

outros  princípios,  que  o  ensino  será  ministrado  com  garantia  do  padrão  de

qualidade; 

                                        Rua Castro Alves, nº 1650, Centro – Feira de Santana/BA CEP: 44001-184                               2

                  Telefax: (75) 3211-2000  E-mail: PRBA-prmfs@mpf.mp.br                                                           MFS

mailto:PRBA-prmfs@mpf.mp.br


CONSIDERANDO que o artigo 208, inciso VII, da Carta Magna; o art.

54, inciso VII do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; o art. 4°, inciso VIII da

Lei n° 9.394/96 – Lei  de Diretrizes Básicas da Educação - LDB; dispõem que é

dever do Estado com a educação, a garantia de transporte escolar aos alunos em

todas as etapas da educação básica, constituindo sua falta, barreira intransponível

ao exercício daquele direito constitucionalmente garantido;

CONSIDERANDO que o art. 2°,  caput, da Lei n° 10.880/04 instituiu o

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  - PNATE, com o objetivo de

oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública para garantir o

acesso à educação e a permanência dos mesmos nos estabelecimentos escolares,

incluído aí não só o veículo para transporte, como as vias de acesso;

CONSIDERANDO que  o  PNATE,  de  acordo  com  a  Resolução  do

FNDE n° 05/15, consiste na transferência, em caráter suplementar, aos Estados, ao

Distrito Federal e aos Municípios, de recursos financeiros destinados ao custeio de

despesas como reforma, seguros, licenciamento, etc., para o pagamento de serviços

contratados junto a terceiros para o transporte escolar;

CONSIDERANDO  o  impositivo  do  art.  11,  inciso  VI,  da  LDB,  que

determina competência ao município em garantir  o transporte adequado para os

alunos  de  sua  rede  de  ensino  como  garantia  de  efetivo  acesso  ao  ensino

fundamental e, que a oferta irregular do ensino fundamental, neste incluído o próprio

transporte escolar, acarreta crime de responsabilidade do administrador, nos termos

do art. 208, § 2º da CF/88, art. 54, § 2º, do ECA e art. 5º, § 4º, da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação;
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CONSIDERANDO  que  para  o  transporte  de  alunos  o  veículo  deve

obedecer às especificações do Capítulo XIII do Código de Trânsito Brasileiro, sem

eximir  a  responsabilidade  municipal  de  aplicar  as  exigências  previstas  em seus

regulamentos; 

CONSIDERANDO  que  a  Lei  n°  8.666/93  –  Lei  de  Licitações  e

Contratos da Administração Pública deve ser aplicada em todas as obras, serviços,

inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações

da Administração Pública com terceiros, ressalvas as hipóteses em lei;

CONSIDERANDO que  a  Lei  n°  8.666/93  –  Lei  de  Licitações  e

Contratos da Administração Pública, em seu art. 57, II, estabelece que os contratos

de prestação de serviço podem ser prorrogados por até 60 (sessenta) meses e que

a empresa Alexandre Macedo Souza – ME presta serviço de transporte escolar há

mais de 55 (cinquenta e cinco) meses.

CONSIDERANDO que a subcontratação integral do serviço contratado

pela Administração Pública viola o caráter competitivo do certame e a isonomia entre

os licitantes, além de permitir a execução do serviço contratado por pessoa sem a

devida habilitação jurídica e qualificação técnica;

CONSIDERANDO  que  a  execução  do  contrato  deverá  ser

acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, nos termos do

art. 67 da Lei n. 8.666/93;
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CONSIDERANDO que  a  prática  da  subcontratação  irregular  pode

caracterizar ato de improbidade administrativa;

RESOLVE: 

RECOMENDAR  ao(à) Prefeito(a) e ao(à) Secretário(a) de Educação

do Município de Macajuba/BA:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em caso de contratação de empresa para a

prestação do serviço de transporte escolar, RECOMENDA-SE seguir os seguintes

termos para a celebração e execução do contrato:

a)  Incluir  como requisito para a fase de habilitação no

procedimento  licitatório  que  o(s)  licitante(s)  possua(m)

veículos adequados (art. 105, II, 136 e 137 do Código de

Trânsito  Brasileiro),  em  número  suficiente  para  a

execução do contrato;

c) fiscalizar o(s) contratado(s), durante toda a execução

do contrato, de forma a garantir o recolhimento adequado

e  integral  das  verbas  trabalhistas  e  previdenciárias

decorrentes  dos  contratos  de  trabalho  por  ele(s)

eventualmente mantido(s) para execução do serviço de

transporte escolar;

d) adotar as medidas administrativas visando à rescisão

contratual, na forma dos artigos 78, inciso VI e 79, inciso
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I, da Lei 8.666/93, no caso de subcontratação de serviços

vedados no edital ou no contrato;

e) Quanto  aos  elementos  do  sistema  de  transporte

escolar:

1.  Os  veículos  de  transporte  escolar  possuem  uma

capacidade de lotação limite de alunos sentados, para o

qual estão habilitados;

2.  Os  veículos  de  transporte  escolar  devem  possuir  o

número de cintos de segurança igual  à sua lotação de

acordo com inciso  VI,  do  art.  136 do CTB,  sendo que

tanto condutor como passageiros devem usar o cinto de

segurança, de acordo com o art. 65 do CTB;

3.  Deve  ser  observada  a  igualdade  de  condições  de

acesso  às  escolas  para  alunos  portadores  de

necessidades  especiais,  cabendo  à  Administração

Pública estabelecer parâmetros e critérios técnicos para

garantir esse acesso;

4. Os veículos utilizados no transporte escolar devem ter

uma caracterização própria  e,  em conformidade com o

art.  136  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  devem,

obrigatoriamente,  apresentar  pintura  de  faixa  horizontal

na cor amarela, em toda a extensão das partes laterais e

traseira da carroceria, com o dístico ESCOLAR em preto;

5. As rotas e percursos devem ser definidas pelo Gestor

Municipal  de  forma a  garantir  maior  acessibilidade aos
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alunos, de modo que não percorram a pé distâncias muito

longas, levando em conta a localização da residência dos

estudantes  e  a  da  escola,  devendo  constar  no

Regulamento  e  no  Contrato  situações  como  distâncias

máximas  a  serem  percorridas  pelos  alunos  entre  a

residência  e  ponto  de  embarque  e  do  ponto  de

desembarque à escola;

6. O horário de chegada à escola, bem como o horário

que  o  veículo  deve  passar  em  cada  ponto  de

embarque/desembarque  estabelecidos  na  rota,  devem

ser  definidos  na  ordem  de  serviço  e  no  Contrato,

fiscalizado seu cumprimento pelo Poder Público;

7. O tempo máximo de viagem e a tolerância de horários

devem ser estabelecidos pelo Poder Público;

8.  A manutenção  dos  veículos  deve  ser  regulada  pelo

Poder Público, sendo vistoriados periodicamente todos os

equipamentos  e  demais  itens  quanto  à  sua situação e

funcionamento;

9. A oferta de transporte escolar deverá ocorrer durante

todos os dias letivos, em todos os horários em que houver

aulas, independente do número de alunos, sendo que o

controle do Poder Público garante o acesso dos alunos às

escolas.

f) Quanto ao perfil da operação:
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1.  As  empresas  participantes  da  licitação  devem

apresentar a documentação exigida pelos arts. 28 a 31,

da Lei n° 8.666/93 e os encargos e responsabilidades das

empresas também devem ficar claramente definidos em

contrato, conforme art. 55, inciso VII, da Lei n° 8.666/93;

2.  A  admissão  do  condutor  do  veículo  de  transporte

escolar  rodoviário  é  de  responsabilidade  da  empresa

contratada e deve atender às exigências do art. 138 do

Código de Trânsito Brasileiro;

3. A empresa contratada será responsável pela admissão

do  monitor,  quando  necessário,  devendo  seguir  as

exigências estabelecidas pelo Poder Público no sentido

de contratar os profissionais mais capacitados para esta

tarefa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Para avaliar o desempenho na execução do

serviço  devem ser  traçados parâmetros  regulatórios,  que no  caso  do  transporte

escolar são:

a) O acesso físico ao serviço de transporte escolar em

condições de segurança;

b)  A efetiva prestação do serviço de transportar o aluno

do ponto de embarque à escola e da escola ao ponto de

desembarque;

c) O  cumprimento  dos  horários  previstos  tanto  para  o

embarque dos alunos quanto para sua chegada à escola;
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d)  As  condições  de  bem-estar  dos  alunos  desde  o

momento de espera da condução, passando pelo tempo

de  permanência  dentro  do  veículo,  de  modo  que  ao

chegar à escola estejam em plenas condições de obter

rendimento escolar;

e) O tratamento dispensado pelas prestadoras de serviço

aos alunos;

f) As  condições  higiênico-sanitárias  do  veículo  e  dos

pontos de embarque e desembarque;

g) O atendimento dos requisitos legais exigidos para a

execução do transporte escolar;

Parágrafo Único. Os parâmetros aqui elencados não são

taxativos,  podendo  haver  outros  a  serem consolidados

pelo Gestor Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA:  RECOMENDA-SE que todos os processos

licitatórios que não obedeçam às normas aqui expostas e às que constam na Lei nº

8.666/93,  a  qual  elenca  todas  as  fases  e  procedimentos  a  serem adotados  na

licitação, sejam extintos, a fim de que se adéquem às normas aqui elencadas, para

atender  ao  bom  cumprimento  da  lei.  Outrossim,  que  todos  os  contratos  de

transporte escolar que tenham sido firmados em contrariedade ao quanto disposto

nesta RECOMENDAÇÃO sejam rescindidos.

CLÁUSULA QUARTA: O descumprimento de qualquer das cláusulas

da  presente  RECOMENDAÇÃO  será  comunicado  ao  Tribunal  de  Contas  dos
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Municípios do Estado da Bahia, ao FNDE e ao Tribunal de Contas da União para

fins de julgamento pela irregularidade;

ESTABELEÇO,  nos termos do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da

Lei Federal 8.625/9313, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), o

prazo de 10 (dez) dias para protocolo de resposta nesta Procuradoria da República

do Município de Feira de Santana/BA, manifestando-se acerca do acatamento ou

não  da  presente  Recomendação,  encaminhando-se,  junto  com  a  manifestação,

cronograma,  pormenorizado,  com  prazos  razoáveis,  com  todos  os  atos  que  o

Município adotará para se adequar à presente RECOMENDAÇÃO.

Feira de Santana/BA, 25 de julho de 2017.

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR
Procurador da República 
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