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I IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

Natureza do Trabalho: Inspeção
Ordem de Serviço: SGA No.121/2011
Período Abrangido: 01/01/2010 a 31/10/2011
Conselheiro Relator: Antônio França Teixeira

II INFORMAÇÕES SOBRE O AUDITADO

Denominação: SUPERINTENDÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO 
DA REDE ESCOLAR (SUPEC)

Endereço: Avenida Luís Viana Filho, 6ª Avenida, n° 600, 2º andar, sala 210, 
CAB, Salvador - Ba, CEP 41.745-000.

Telefone/Fax: (71) 3115-9150/3115-9058
Superintendente: JOSÉ MARIA DE ABREU DUTRA
Período: 01/01/2010 a 31/10/2011

Endereço: Av.  Santo  Antônio,  s/nº  -  Cond.  Vilage  Lot.16  Qd.  A Portão  - 
Lauro de Freitas - Ba CEP 42.700-000

Telefone: (71) 9203-4183
e-mail: jdutra@sec.ba.gov.br
Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE

Endereço Praça Hermógenes José da Silva, s/nº, centro, Quijingue-Ba CEP 
48.830.000

Telefone/Fax: (75) 3387-2138/ 3387-2124
Prefeito: JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS
Período 01/01/2010 a 31/10/2011
Endereço Fazenda Ouricuri, s/nº, centro, Quijingue-Ba, CEP 48.830.000.
Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

Endereço: Rua  Hidelbrando  Soares  Costa,  122,  Queimadas-Ba,  CEP. 
48.860.000.

Telefone/Fax: (75) 3644-1003
Prefeito: EDIVALDO CAYRES RODRIGUES
Período: 01/01 a 31/05/2010
Endereço: Praça Centenário, 12, centro, Queimadas-Ba, CEP. 48.860.000
Prefeito: PAULO SÉRGIO BRANDÃO CARNEIRO
Período 01/06 a 31/10/2011

Endereço: Rua  Getúlio  vargas,  55,  Espanta  Gado,  Queimadas-Ba,  CEP. 
48.860.000
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II.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIA

A Superintendência  de  Organização  e  Atendimento  da  Rede  Escolar  (SUPEC), 
unidade  gestora  da  Secretaria  de  Educação  de  código  3.11.250,  é  órgão  da 
Administração  Direta  e  é  diretamente  subordinada  ao  Secretário,  conforme 
evidenciado no organograma da SEC.

De acordo com o Regimento Interno da SEC, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
8.877/2004, a SUPEC tem por finalidade planejar e coordenar ações que apoiem o 
funcionamento  das  unidades  escolares  do  sistema  de  ensino,  segundo  normas 
gerais de organização e legalização, garantindo a base indispensável à manutenção 
do padrão de qualidade do trabalho pedagógico.

II.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A SUPEC está organizada da seguinte forma:

a) Diretoria de Atendimento da Rede Escolar
• Coordenação de Matrícula
• Coordenação de Reordenamento da Rede Física
• Coordenação de Legalização e Orientação das Unidades Escolares.

b) Diretoria de Manutenção e Suprimento Escolar
• Coordenação de Manutenção da Rede Física
• Coordenação de Suprimento Escolar
• Coordenação de Merenda Escolar.

c) Diretoria de Administração Financeira
• Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
• Coordenação de Descentralização Financeira.

III INTRODUÇÃO E OBJETIVO DA AUDITORIA

Em  cumprimento  à  Ordem  de  Serviço  SGA nº  121/2011,  expedida  pela  Quinta 
Coordenadoria de Controle Externo (5ª CCE), procedeu-se à Inspeção no Programa 
Estadual do Transporte Escolar no Estado da Bahia (PETE/BA), referente ao período 
de  01/01/2010 a 31/10/2011, cuja coordenação encontra-se sob a responsabilidade  da 
Superintendência  de  Organização  e  Atendimento  da  Rede  Escolar  (SUPEC), 
unidade vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). 

Este trabalho foi desenvolvido em conjunto com o Tribunal de Contas da União (TCU) e 
Tribunal  de  Contas  dos  Municípios com o  objetivo  de  verificar  a  regularidade  da 
aplicação dos recursos do Transporte Escolar.  Assim, no âmbito das competências 
deste Tribunal de Contas do Estado, buscou-se verificar a execução do Programa 
PETE/BA,  nos  municípios  de  Quijingue  e  Queimadas,  localizados  no  Estado  da 
Bahia.
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IV ALCANCE, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIOS

Os exames foram realizados na extensão considerada adequada nas circunstâncias 
e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria governamental de 
aceitação  geral  no  Brasil,  compatíveis  com os  recomendados  pela  Organização 
Internacional  de  Entidades  Fiscalizadoras  Superiores  (INTOSAI),  conforme 
recomenda  o  Ato  nº  313,  de  22/09/2000  deste  Tribunal,  compreendendo:  a) 
planejamento dos trabalhos; b) constatação, com base em testes, das evidências e 
dos  registros  que  suportam  os  valores  e  as  informações  apresentadas,  e  c) 
verificação da observância às normas aplicáveis.

Os principais procedimentos de auditoria utilizados foram os seguintes:

• Levantamento de dados financeiros no Sistema de Informações Contábeis e 
Financeiras (SICOF), no Sistema Mirante e confronto com a documentação 
suporte correspondente;

• conferência dos recursos repassados;
• conferência de cálculos;
• entrevistas com dirigentes e servidores;
• visita in loco nas instalações físicas das unidades auditadas;
• exame das licitações, contratos e convênios;
• exame da execução financeira;
• exame dos controles existentes e das condições operacionais nos serviços 

prestados no transporte escolar.

Na  execução  desta  Auditoria  utilizou-se,  principalmente,  as  seguintes  fontes  de 
critérios:

• Constituição Federal do Brasil de 1988;
• Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui normas gerais de Direito Financeiro;
• Lei  Federal  nº  8.666/1993 -  Institui  normas para  licitações e contratos  da 

Administração Pública;
• Lei Federal nº 9.503/1997 - Institui o Código de Trânsito Brasileiro;
• Constituição do Estado da Bahia de 1989;
• Lei Complementar Estadual nº 005/1991 - Lei Orgânica do TCE/BA;
• Lei  Estadual  nº  9.433/2005  -  Dispõe  sobre  as  licitações  e  contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações 
no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências;

• Lei  Estadual  no. 11.359/2009 -  Institui  o  Programa Estadual  do  Transporte 
Escolar no Estado da Bahia (PETE/BA) e dá outras providências;

• Decreto  Estadual  nº  9.433/2005  -  Delega  competência  para  autorizar 
dispensa e inexigibilidade de licitação e dá outras providências;

• Portaria no. 2.508/2010- Dispõe sobre os processos de adesão e habilitação, 
os critérios e condições de repasses de recursos financeiros, e as formas de 
execução  e  prestação  de  contas  referentes  ao  Programa  Estadual  do 
Transporte Escolar no Estado da Bahia (PETE/BA);

 Portaria no. 3.405/2011- Dispõe sobre os processos de adesão e habilitação, 
os critérios e condições de repasses de recursos financeiros, e as formas de 
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execução  e  prestação  de  contas  referentes  ao  Programa  Estadual  do 
Transporte Escolar no Estado da Bahia (PETE/BA);

• Resolução TCE nº 086/2003 -  Estabelece normas e procedimentos para o 
controle  externo  dos  convênios,  dos  acordos,  dos  ajustes,  dos  recursos 
estaduais descentralizados e outros instrumentos assemelhados;

• Cartilha  do  Transporte  Escolar  (2005)  -  Instituto  Nacional  de  Estudos  e 
Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP),  Ministério  da  Educação, 
Governo Federal;

• Princípios Contábeis geralmente aceitos.

Para a execução desta Auditoria foi utilizada a Matriz de Planejamento, consolidada 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) durante o Workshop realizado em Brasília, 
nos dias 04 e 05/11/2011, evento que contou com a participação de 02 Analistas de 
Controle Externo deste TCE,  integrantes da equipe de auditoria. Na oportunidade, 
foram escolhidos  os  Municípios  de  Quijingue  e  Queimadas  para  exame  in  loco, 
sendo que a execução dos trabalhos se deu no período de 17 a 31/10/2011. 

IV.1 LIMITAÇÕES

No transcurso desta Auditoria foram impostas as seguintes limitações aos trabalhos 
realizados:

IV.1.1 Atraso na entrega de documentação

Encaminhou-se previamente às Prefeituras Municipais de Quijingue e Queimadas as 
Solicitações  TCE nºs  01  e  02/2011,  no  dia  11/10/2011,  requerendo  informações 
gerais pertinentes ao PETE/BA, sendo que a mesmas só foram disponibilizadas em 
20/10/2011 pelo Município de Quijingue, onde os trabalhos foram realizados de 17 a 
21/10/2011 e em 27/10/2011 pelo Município de Queimadas, na qual os trabalhos se 
deram de 24 a 28/10/2011, ou seja, no quarto dia dos trabalhos de campo, mesmo 
assim com algumas informações insuficientes.  Dentre  as  informações que foram 
solicitadas, estão as referentes ao contrato de prestação de serviços do transporte 
escolar, como a quantidade de veículos utilizados e os respectivos licenciamentos, 
valores pagos, roteiros com quilometragem, quantidade de alunos transportados por 
dia,  lista  dos  condutores  e  sua  respectiva  documentação.  Tal  fato  impossibilitou 
vistoriar os equipamentos e entrevistar as pessoas envolvidas em sua totalidade no 
tempo aprazado para a ordem de serviço nos citados municípios.

IV.1.2 Informações referentes à licitação e ao contrato realizados em 2009 não 
disponibilizadas pela Prefeitura de Queimadas

Quanto  ao  Município  de  Queimadas,  ressalta-se,  ainda,  que  as  informações 
referentes  à  licitação  e  ao  contrato  realizados  em  2009,  que  respaldaram  as 
despesas executadas com os serviços de transporte escolar no exercício de 2010, 
também não foram disponibilizadas,  sendo alegado que o  ex-Gestor  extraviou a 
documentação, conforme relatado no item VI.2.2.1.
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V PROGRAMA  ESTADUAL  DO  TRANSPORTE  ESCOLAR  NO  ESTADO  DA 
BAHIA (PETE/BA)1

O Programa Estadual  de  Transporte  Escolar  no  Estado da Bahia  (PETE/BA)  foi 
instituído pela Lei Estadual no 11.359/2009, sancionada em 19 de janeiro de 2009 e 
publicada no Diário Oficial do Estado em 20/01/2009.

• Objetivo - O PETE/BA consiste na transferência aos Municípios de recursos 
financeiros destinados a custear  o  oferecimento de transporte  escolar  aos 
alunos da rede estadual de ensino, residentes em área rural, com o objetivo 
de garantir o acesso à educação;

• Participantes  do  Programa  -  As  Prefeituras  Municipais  como  entes 
executores responsáveis pelo recebimento, execução e prestação de contas 
dos recursos financeiros transferidos pela SEC à conta do PETE/BA;

• Termo de Adesão - Para participar do PETE/BA, o município deve se habilitar 
ao programa mediante assinatura de um Termo de Adesão a ser celebrado 
com  o  Estado  da  Bahia,  com  vigência  de  cinco  anos,  renovando-se 
automaticamente por iguais períodos, se não houver manifestação contrária 
das partes. Atualmente 417 municípios encontram-se inseridos no Programa;

• Público-alvo  - Alunos do ensino fundamental residentes em área rural que 
utilizem transporte escolar;

• Forma de Transferência - A transferência de recursos financeiros no âmbito 
do  PETE/BA será  feita  de  forma  descentralizada  e  automática  para  os 
municípios integrantes do Programa. Os valores apurados serão transferidos 
diretamente  aos  municípios  em  três  parcelas  anuais,  nos  meses  de 
março/abril,  junho  e  setembro, sendo  creditados,  mantidos  e  geridos  em 
contas  correntes  específicas  a  serem  abertas  pelo  município, 
preferencialmente  no  Banco do Brasil,  estabelecimento  bancário  oficial  do 
Estado da Bahia; 

• Forma de Cálculo - O cálculo do montante de recursos financeiros a serem 
destinados aos municípios, nos exercícios em que o Termo de Adesão estiver 
vigente, terá como parâmetros:

l - a área total do município em Km2;
ll - o número de alunos matriculados no ensino médio nas escolas estaduais 
em área rural que utilizem o transporte escolar constantes nos dados oficiais 
do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio  Teixeira(INEP)/MEC,  relativo  ao  ano  imediatamente  anterior  ao  do 
atendimento.
De  acordo com a  planilha  elaborada  pela  SUPEC,  o  valor  per  capita/ano 
calculado varia entre R$1,00 a R$2,00.

1 As  informações  sobre  o  PETE/BA são  oriundas  da  legislação  pertinente,  do  site da  Secretaria  da  Educação  (SEC) 
(www.educacao.ba.gov.br)  e  das  Planilhas  de  Repasse  do  Transporte  Escolar,  exercícios  2010  e  2011,  elaboradas  pela 
SUPEC.
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• Recursos - Os repasses dos recursos, provenientes da Fonte 07 vinculados 
ao  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de 
Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  (FUNDEB),  ficaram  sob  a 
responsabilidade da Unidade Gestora 3.11.250 - SUPEC. Em 2009, primeiro 
ano  de  vigência  do  PETE/BA,  obteve-se  a  adesão  de  395  municípios, 
atingindo-se uma cobertura de 98,7%, sendo transferidos recursos da ordem 
de R$29,1 milhões, em três parcelas, para atendimento aos 200 dias letivos, 
beneficiando 132.908 alunos do ensino médio da zona rural;
Dotação  Orçamentária:  Os  recursos  orçamentários  e  financeiros  para 
execução  do  objeto  conveniado  são  liberados  por  intermédio  da  Unidade 
Gestora 3.11.250 - SUPEC, de acordo com a seguinte classificação:

Função: 12 - Educação;
Subfunção: 362 - Ensino Médio;
Programa: 120 - Educação Integrada: Cooperação Técnica Pedagógica com 
os municípios;
Atividade: 2984 - Execução do Transporte Escolar para o Ensino Médio.
Elemento de despesa: 41 – Contribuições.

• Meta - O Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação (SEC), 
tem  como  meta  investir  em  5  anos  de  programa,  o  montante  de 
R$155.257.400,00, sendo que no exercício de 2010 foram transferidos recursos 
financeiros no total de R$25.939.521,28, beneficiando 140.368 alunos. Para 2011 
o  orçamento  prevê  o  repasse  de  R$30.635.340,00,  sendo  que  já  foram 
transferidos recursos financeiros no montante de R$21.363.038,96, beneficiando 
116.216 alunos residentes na zona rural.

VI RESULTADO DA AUDITORIA

Concluídos os trabalhos da inspeção realizada no âmbito do PETE/BA, são relatados a 
seguir os achados de auditoria com as devidas observações e comentários.

VI.1 Repasse dos Recursos

VI.1.1 Atraso no cronograma de repasses financeiros por parte da SUPEC

Constatou-se que os repasses dos recursos financeiros, referentes aos Termos de 
Adesão  nºs  242/2009  (Prefeitura  Municipal  de  Quijingue)  e  092/2009  (Prefeitura 
Municipal de Queimadas) realizados pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia 
(SEC), através da SUPEC, aconteceram com atrasos que variaram em até 152 dias 
após o mês previsto estabelecido na  legislação,  descumprindo, assim, o artigo 7º 
das Portarias nºs 2.508/2010 e 3.405/2011, segundo as quais:

Portaria no 2.508/2010
Artigo 7º - Os valores apurados na forma do artigo 6º serão transferidos 
diretamente aos municípios, em 03 (três) parcelas anuais, nos meses de 
março,  junho  e  setembro  de  2010,  para  o  custeio  de  despesas  com  o 
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transporte escolar dos alunos do ensino médio da rede estadual residentes 
em área rural.

Portaria 3.405/2011
Artigo 7º - Os valores apurados na forma do artigo 6º serão transferidos 
diretamente aos municípios, em 03 (três) parcelas anuais, nos meses de 
abril,  junho  e  setembro,  para  o  custeio  de  despesas  com  o  transporte 
escolar dos alunos do ensino médio da rede estadual residentes em área 
rural.

As tabelas a seguir demonstram a situação encontrada:

TABELA 01 - Atraso no cronograma de repasse de recursos do PETE/BA (Quijingue) 
em 2010 e 2011

Em R$

Parcela
Previsto Crédito em conta 

Dias de Atraso
Mês Valor Data Valor

Exercício de 2010

1ª Março 18.293,69 10/05/10 18.293,70 40 dias

2ª Junho 18.293,69 01/07/10 18.293,69 01 dia

3ª Setembro 16.414,77 11/10/10 16.414,77 11 dias

4ª (Correção do Censo Escolar) Julho 124.858,92 30/08/10 124.858,92 30 dias

Subtotal de 2010 177.861,07 177.861,08

Exercício de 2011

1ª Abril 66.918,26 03/06/11 66.918,26 34 dias

2ª Junho 66.918,26 04/07/11 66.918,26 4 dias

3ª Setembro 66.918,26 29/09/11 66.918,26 -

Subtotal de 2011 200.754,78 200.754,78

Total Geral 378.615,87 378.615,87
Fonte: Planilha de Acompanhamento de Convênios elaborada pela SUPEC e extratos bancários.

TABELA 02 - Atraso no cronograma de repasse de recursos do PETE/BA (Queimadas) 
em 2010

Em R$

Parcela
Previsto Credito em conta 

Dias de Atraso
Mês Valor Data Valor

1ª Março 56.233,33 30/08/10 56.233,33 152 dias

2ª Junho 56.233,33 30/08/10 56.233,33 61 dias

3ª Setembro 56.233,33 17/09/10 56.233,33 -

Total de 2010 168.699,99 168.699,99
Fonte: Planilha de Acompanhamento de Convênios elaborada pela SUPEC e extratos bancários.

As deficiências no processo de planejamento e controle nas transferências de recursos 
aos municípios são as possíveis causas das ocorrências verificadas.

O  atraso  no  repasse  dos  recursos  às  prefeituras  traz  consequências  negativas  à 
operacionalização do Programa, uma vez que os municípios acabam também por retardar 
o cumprimento das obrigações junto às empresas contratadas.
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Recomendação à SUPEC:

Aprimorar os mecanismos de planejamento e controle da execução do Programa, 
com  vistas  a  cumprir  o  que  determinam  as  Portarias  da  SEC  que  disciplinam  o 
cronograma de repasse de recursos do PETE/BA.

VI.2 Prestação de Contas e Acompanhamento dos Termos de Adesão 

No período de 17 a 31 de outubro de 2011, a Auditoria realizou inspeção in loco nos 
municípios  de  Quijingue  e  Queimadas,  com  objetivo  de  verificar  e  avaliar as 
seguintes situações:

• A atuação  dos  partícipes  na  execução  do  PETE/BA,  quanto  às  ações  e 
serviços executados;

• O atendimento das metas previstas e a legalidade na aplicação dos recursos 
públicos;

• O  cumprimento  das  condições  previstas  na  legislação  estadual  que 
regulamenta  o  Programa  do  Transporte  Escolar  no  âmbito  do  Estado  da 
Bahia;

• Execução  e  acompanhamento  dos  serviços  oferecidos  pelos  entes 
executores (prefeituras municipais), no tocante à oferta dos serviços relativos 
ao transporte escolar; e

• Formalização dos processos de prestação de contas do exercício anterior.

TABELA 03 - Municípios inspecionados in loco pela Auditoria
Em R$

Nº Convenente Objeto
Valor Pago por 

Exercício Total Geral
31/12/2010 31/10/2011

242/2009 P. Municipal de Quijingue Transferência  direta  aos  municí-
pios referente ao PETE/BA.

177.861,08 200.754,79 378.615,87
092/2009 P. Municipal de Queimadas 168.699,99 0,00* 168.699,99

Total 346.561,07 200.754,79 547.315,86
Fonte: Superintendência de Organização e Atendimento da Rede Escolar (SUPEC).
(*)A Prefeitura  Municipal  de  Queimadas  no  exercício  de  2011,  até  o  encerramento  dos  trabalhos  não recebeu recursos 
financeiros relativos ao Programa de Transporte Escolar, tendo em vista que a prestação de contas relativa ao exercício de 
2010 fora aprovada parcialmente, aguardando regularização da documentação comprobatória.
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VI.2.1 Prefeitura Municipal de Quijingue

VI.2.1.1 Prestação de Contas

A prestação de contas dos recursos recebidos à conta do Programa Estadual do 
Transporte Escolar no Estado da Bahia (PETE/BA), relativa ao exercício de 2010, foi 
encaminhada em 25/02/2011, portanto,  dentro do prazo regulamentar definido no 
parágrafo 1º do artigo 17 da Portaria nº 2.508/2010 da SEC. A documentação com-
probatória da prestação de contas foi analisada e aprovada pela Superintendência 
de Organização e Atendimento da Rede Escolar (SUPEC).

VI.2.1.2 Termo de Adesão nº 242/2009

Em 09/03/2009 a Prefeitura Municipal de Quijingue assinou o Termo de Adesão nº 
242/2009, com vigência até 31/12/2014, cujo objetivo é realizar, em suas áreas de 
circunscrição,  o  transporte  escolar  de  alunos  do  ensino  médio  da  rede  pública 
estadual residentes na zona rural, tendo como valor previsto para os cinco anos do 
programa  a  importância  de  R$818.400,00,  divididos  em  parcelas  anuais  de 
R$163.680,00, conforme planilha elaborada pela SUPEC.

VI.2.1.2.1 Execução Financeira

Nos exercícios de 2010 e 2011, a Prefeitura recebeu, através da SUPEC, recursos no 
montante de R$378.615,87, que  foram creditados em conta específica vinculada ao 
Termo de Adesão, no Banco do Brasil, agência 0791-9, c/c no.30.694-0.

As despesas processadas e pagas com prestação de serviços de transporte escolar 
referente  ao  PETE/BA,  conforme levantamento  de  dados  procedidos  através  da 
conta contábil do razão e dos processos de pagamento, atingiram o montante de 
R$370.860,00, o qual está discriminado por exercício, conforme tabela a seguir:

TABELA 04 - Despesas processadas e pagas com transporte escolar
Em R$

Empenho
Nota Fiscal Cheque

No. Data No. Data Valor

2725

142 02/06/10 177 02/06/10 18.592,00

163 01/09/10 178 03/09/10 93.811,20

169 05/10/10 179 05/09/10 51.072,00

170 03/11/10 180 04/11/10 16.128,00

Subtotal Pago em 2010 179.603,20

1567

221 03/06/11 181 06/06/11 66.640,00

231 01/08/11 182 04/08/11 62.308,40

258 01/10/11 Transferências entre contas 05/10/11 62.308,40

Subtotal Pago em 2011 191.256,80

Total Geral 370.860,00
Fonte: Processos de pagamento.
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Após  verificação  da  documentação  comprobatória  do  programa,  da  análise  da 
execução  das  despesas  e  das  condições  operacionais  dos  serviços  prestados  no 
transporte escolar do município, constataram-se irregularidades nas seguintes áreas:

VI.2.1.2.2 Área Financeira

VI.2.1.2.2.1 Transferência de recursos para conta corrente não específica

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), atra-
vés da SUPEC, no montante de R$378.615,87, foram creditados no Banco do Brasil, 
agência 0791-9, c/c nº 30.694-0, conta específica vinculada ao Termo de Adesão nº 
242/2009. Após os créditos, constatou-se que a Prefeitura efetuou transferências dos 
recursos para a conta do Banco BRADESCO, agência 3605-6, c/c nº 4.370-2, para efe-
tuar pagamentos referentes ao programa, descumprindo o estabelecido no parágrafo 
6º do artigo 8º das Portarias nos. 2.508/2010 e 3.405/2011, o qual dispõe que:

Art. 8º - Os recursos financeiros de que trata o artigo 7º serão creditados, 
mantidos e geridos em contas correntes específicas, a serem abertas pelo 
município,  preferencialmente no Banco do Brasil,  estabelecimento bancário 
oficial do Estado da Bahia, fornecendo à SEC o documento comprobatório da 
abertura de conta-corrente.
[...]
§  6º-  Os  saques  de  recursos  da  conta  corrente  específica  do  Programa 
somente serão permitidos para pagamento de despesas previstas no artigo 15 
ou  para  aplicação  financeira,  devendo  a  movimentação  realizar-se, 
exclusivamente, mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancária, 
Transferência Eletrônica  de  Disponibilidade (TED)  ou  outra  modalidade de 
saque autorizada pelo Banco Central  do Brasil  em que fique identificada a 
destinação e, no caso de pagamento, o credor.

A movimentação de recursos em contas não autorizadas, além de contrariar o Princípio 
da Legalidade, dificulta a fiscalização, uma vez que as contas bancárias específicas 
permitem um melhor controle dos valores disponibilizados para o Termo de Adesão.

Recomendação à Prefeitura:

Adotar providências no sentido de regularizar a situação, cumprindo o que determinam as 
Portarias da SEC quanto à movimentação de recursos do PETE/BA.

VI.2.1.2.3 Área de Licitações e Contratos

A respeito dos pontos a seguir, vale ressaltar que, conforme o parágrafo 1º do artigo 
15 das  Portarias nos  2.508/2010 e 3.405/2011, que dispõem sobre os processos de 
adesão e habilitação, os critérios e condições de repasses de recursos financeiros, e 
as formas de execução e prestação de contas referentes ao PETE/BA, na utilização 
dos  recursos  do  programa,  os  municípios  deverão  observar  os  procedimentos 
previstos na Lei Estadual nº 9.433/2005, no Decreto Estadual nº 9.433, de 31 de 
maio de 2005, e nas legislações correlatas dos municípios.
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VI.2.1.2.3.1 Edital  do  processo  licitatório  em  desacordo  com  a  legislação 
pertinente

A Prefeitura Municipal de Quijingue realizou o Pregão Eletrônico nº 01/2009, tendo 
como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
escolar, tipo menor preço global, regime de execução parcelada, data de publicação 
em 13/03/2009, data de abertura em 26/03/2009 e homologado em 30/03/2009.

Participou  do  processo  licitatório  apenas  a  empresa  Transervice  H2  Transporte 
Escolar Ltda. ME e em 31/03/2009 foi  celebrado com a mesma termo contratual 
nº.130/2009 no valor de R$1.882.110,00, sendo emitido também nesta mesma data 
a ordem de serviço autorizando a prestação dos serviços.

Verificou-se após análise do processo licitatório que o edital  deixou de indicar as 
seguintes situações:

a) exigência de garantia contratual;
b) condições de pagamento;
c) previsão prevendo a subcontratação;
d) orçamento  estimado  e  planilhas  de  quantitativos  e  preços  unitários,  que 

contenham  informações  do  registro  do  custo  estimado  do  certame,  das 
quilometragens  diárias/mensais  nos  roteiros,  do  quantitativo  de  alunos 
atendidos, dos turnos percorridos, indicação das escolas beneficiadas, bem 
como dos parâmetros utilizados para aferição do custo por quilômetro rodado 
que subsidiassem qualquer avaliação de propostas;

e) documentação referente à qualificação técnica;
f) exigências  específicas  quanto  ao  objeto  como  as  situações  previstas  no 

Capítulo XIII – DA CONDUÇÃO DE ESCOLARES (artigos 136 a 138) da Lei 
Federal  nº  9.503/1997,  Código  Brasileiro  de  Trânsito,  que  contenham 
informações sobre as condições de habilitação dos condutores, tipo e estado 
mínimo de conservação dos veículos, além dos requisitos de segurança.

Os fatos relatados vão de encontro ao que prescreve a Lei Estadual nº 9.433/2005:

Art. 11- Nenhuma obra ou serviço será licitado ou contratado, sob pena de 
nulidade dos atos e responsabilidade de quem lhe deu causa, sem que se 
atenda aos seguintes requisitos:
[...]
V - estimativa do orçamento do empreendimento, detalhado em planilhas 
que expressem a composição de seus custos unitários,  disponíveis  para 
consulta de qualquer cidadão;
[…]
Art. 79 - O edital conterá, em seu preâmbulo, o número de ordem em série 
anual,  o nome da repartição interessada e de seu setor,  a finalidade da 
licitação, sua modalidade, regime de execução e tipo, a menção à legislação 
aplicável,  o  local,  dia  e  hora  para  recebimento  das  propostas  e  da 
documentação  de  habilitação,  bem como para  o  início  da  abertura  dos 
envelopes respectivos e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
IV - exigência de garantia, se for o caso, nas modalidades previstas nesta 
Lei;
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[…]
VI - condições para participação na licitação e apresentação das propostas;
[...]
XI - condições de pagamento […]
[...]
XXII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.
[...]
Art. 81 - Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
[...]
II - orçamento estimado e planilhas de quantitativos e preços unitários;
[...]
Art.  98  -  Para  a  habilitação  dos  interessados  na  licitação  exigir-se-á, 
exclusivamente, documentos relativos a:
[...]
III - qualificação técnica;

As deficiências de controle interno na área de licitações são as possíveis causas do 
descumprimento legal.

As fragilidades apontadas neste ponto de auditoria referentes à ausência de itens 
imprescindíveis  e  obrigatórios  no  edital  de  licitação  a  exemplo  da  qualificação 
técnica proporcionou que o Município contratasse a empresa Transervice Ltda. que, 
além de apresentar indícios de irregularidades, realizou subcontratações indevidas, 
por meio das quais os veículos utilizados e os motoristas contratados encontram-se 
em  desacordo  com  o  Programa,  conforme  detalhado  nos  itens  VI.2.1.2.3.5  a 
VI.2.1.2.4.3.

Recomendação à Prefeitura:

Elaborar os editais de licitação para atender ao transporte escolar em conformidade 
com o que preceitua a Lei Estadual nº 9.433/2005.

VI.2.1.2.3.2 Ausência de cláusulas necessárias ao contrato

Analisou-se a formalização do Contrato nº 130/2009 e constatou-se que a Prefeitura 
Municipal  de  Quijingue  deixou  de  inserir  cláusulas  necessárias  ao  contrato  que 
dariam mais transparência e concretude ao acordo firmado, inobservando os incisos 
I,VI,VII,VIII,XI e XVI do artigo 126 da Lei Estadual nº 9.433/2005:

Art.  126  -  São  cláusulas  necessárias,  em  todo  contrato,  as  que 
estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
[...]
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 
exigidas;
VII - o sistema de fiscalização;
VIII - os direitos e responsabilidades das partes, as sanções contratuais e o 
valor das multas;
[...]
XI - a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de paralisação da obra, 
serviço ou fornecimento;
[...]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar – CAB - Salvador-BA - CEP 41.750-000

14



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5A

XVI - a obrigação do contratado de manter,  durante toda a execução do 
contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive de 
apresentar,  ao  setor  de  liberação  de  faturas  e como  condição  de 
pagamento, os documentos necessários.

As deficiências de controle interno na área de licitações são as possíveis causas do 
descumprimento legal.

A ausência  das  cláusulas  enumeradas  neste  ponto  fragiliza  o  cumprimento  das 
obrigações pelas partes, além de dificultar uma possível rescisão contratual caso a 
empresa contratada deixe de executar o contrato de forma satisfatória.

Recomendação à Prefeitura:

Elaborar  os contratos  de  prestação de serviços  de transporte  escolar,  atentando 
para a inserção de cláusulas necessárias, atendendo, dessa forma, ao artigo 126 da 
Lei Estadual nº 9.433/2005.

VI.2.1.2.3.3 Falta de acompanhamento e fiscalização efetiva da execução dos 
serviços contratados

Verificou-se a falta de acompanhamento e fiscalização do contrato de prestação de 
serviços do transporte escolar, evidenciado pela ausência de designação formal de 
um fiscal para o contrato, como também pela falta de documentação que comprove 
e respalde a execução contratual,  como registros, diário de ocorrência,  relatórios 
técnicos, etc. Sem esta documentação, a liquidação dos processos de pagamento 
foi feita de forma precária.

Destarte, a liquidação da despesa está respaldada tão somente na declaração e/ou 
"atesto"  de  regularidade  aposta  pelo  "Chefe  do  Gabinete  do  Prefeito" nas 
respectivas  notas  fiscais/faturas  apresentadas  pela  contratada,  conferindo  a 
execução  plena  dos  serviços  realizados,  sem  qualquer  outro  procedimento  de 
controle.

Essa situação desatende ao que preconiza os artigos 153 e 154 da Lei Estadual nº 
9.433/2005, que diz:

Art. 153 - O recebimento de material, a fiscalização e o acompanhamento 
da  execução  do  contrato  ficarão  a  cargo  de  comissão  de  servidores 
permanentes do quadro da Administração, sob a supervisão geral do órgão 
central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e 
convênios, órgão este com quadro de pessoal obrigatoriamente recrutado 
por concurso público.
[...]
Art. 154 - Cabe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do 
contrato, em todas as suas fases, até o recebimento do objeto, competindo-
lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade:
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I  -  anotar,  em  registro  próprio,  as  ocorrências  relativas  à  execução  do 
contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas 
ou defeitos observados;
II - transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos, 
cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso;
III - dar imediata ciência a seus superiores e ao Órgão Central de Controle, 
Acompanhamento  e  Avaliação  Financeira  de  contratos  e  convênios,  dos 
incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de 
sanções ou a rescisão contratual;
IV  -  adotar,  junto  a  terceiros,  as  providências  necessárias  para  a 
regularidade da execução do contrato;
V- promover, com a presença do contratado, as medições das obras e a 
verificação  dos  serviços  e  fornecimentos  já  efetuados,  emitindo  a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
VI - esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando ao setor 
competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas.
VII  -  cumprir  as  diretrizes  traçadas  pelo  órgão  central  de  controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
VIII  -  fiscalizar  a  obrigação  do  contratado  de  manter,  durante  toda  a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o 
regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

O fiscal do contrato deve acompanhar a execução dos serviços verificando a correta 
utilização  de  materiais,  equipamentos  e  qualidade  dos  serviços,  efetuar  glosas  de 
medição  por  serviços  mal  executados  ou  não  executados,  fazer  registros  de 
ocorrências,  ter controle  sobre  a  substituição  dos  veículos,  em especial  quanto  à 
adequação  do  veículo  substituto,  evitando  a  superlotação  dos  mesmos,  efetuar  o 
boletim de medição das viagens executadas em cada mês, atestar as faturas, etc.

A ocorrência  apontada  se  deve  pelo  fato  de  que  há  fragilidades  nos  controles 
aplicados à área de contratos, devido à ausência de designação formal do fiscal 
competente para acompanhamento e fiscalização.

A Prefeitura,  ao descumprir  a  citada norma,  pode vir  a  ocasionar  possíveis  prejuízos 
financeiros, já que a falta de um fiscal específico para o contrato aumenta o risco de 
ocorrência de falhas operacionais, assim como o controle dos registros contábeis.

Recomendação à Prefeitura:

Constituir  comissão  de  servidores  permanentes  do  quadro  da  Administração  para  o 
acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato  de  prestação  de  serviços  do  transporte 
escolar, cumprindo o que determina os artigos 153 e 154 da Lei Estadual nº 9.433/2005.

VI.2.1.2.3.4 Aditivos ao contrato formalizados irregularmente

Verificou-se que a Prefeitura de Quijingue fez aditivos ao contrato em detrimento da 
realização  de  novo  procedimento  licitatório,  como  se  os  serviços  prestados  no 
transporte escolar fossem tidos como contínuos.
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Acontece que os serviços prestados pela contratada, a empresa Transervice Ltda., 
não são de duração continuada, em virtude de que os serviços de transporte escolar 
admitem interrupção, tendo vigência adstrita ao ano letivo da rede escolar municipal 
estipulado para um período de 200 dias.

Na cláusula terceira contida no contrato consta a informação que o valor total de 
R$1.882.110,00 será pago mensalmente no valor de R$188.211,00, ou seja, em 10 
parcelas, sendo que a cláusula quinta informa que a vigência do contrato é até o dia 
31/12/2009.

Para os exercícios de 2010 e 2011 a prefeitura formalizou termo aditivo ao contrato 
nº 130/2009, sendo que o primeiro foi celebrado em 02/03/2010 com vigência de 
02/03/2010 até 31/12/2010 e o segundo termo aditivo foi celebrado em 28/02/2011 
com vigência de 01/03/2011 até 31/12/2011.

Os subcontratos celebrados com os proprietários de veículos se iniciaram no mesmo 
período dos aditivos.

Essa situação está em desacordo com o que preconiza o artigo 8º da Lei Estadual nº 
9.433/2005, que informa:

Art. 8º - Para os fins desta Lei, considera-se:
XXXII  -Serviços  contínuos -  são os serviços de natureza  e  necessidade 
permanentes para a Administração Pública, de execução protraída de forma 
contínua no tempo, cuja interrupção pode causar riscos ou prejuízos, o que 
torna obrigatória a sua prestação;

Respaldando  o  fato  relatado,  a  “Cartilha  do  Transporte  Escolar”  emitida  pelo 
INEP/MEC diz o seguinte em sua página 23:

CONTRATOS DE LOCAÇÃO
[...]
2 - O prazo da prestação de serviços deve sempre obedecer o ano letivo, 
devendo  ser  renovada a  licitação  todos  os  anos,  para  transparência  do 
serviço público.
3  -  Somente  prorrogar  o  contrato  se  houver  algum  empecilho  para  a 
efetivação de nova licitação.

Vale ressaltar que não foram evidenciadas justificativas para a não adoção de uma 
nova licitação.

Recomendação à Prefeitura:

Elaborar anualmente a licitação para a prestação de serviços de transporte escolar, 
atendendo ao que preceitua a Cartilha do Transporte Escolar.
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VI.2.1.2.3.5 Indícios de irregularidades na empresa contratada

Sobre a empresa contratada, Transervice H2 Transporte Escolar Ltda. ME, CNPJ 
10.447.114.0001-38, verificou-se o seguinte:

a) A atividade  econômica  principal  da  pessoa  jurídica Transervice  H2  Transporte 
escolar  Ltda,  cujo  nome  de  Fantasia  é  Linea  Transporte  e  Serviços, conforme 
pesquisa  realizada  por  esta  Auditoria  no  site  do  Ministério  da  Fazenda 
(www.fazenda.receita.gov.br/), é o Transporte Escolar;

b) Através de consulta do Sistema SIARCO, da Junta Comercial do Estado da Bahia 
(JUCEB), no dia 20/10/2011, verificou-se que a empresa Transervice H2 Transporte 
Escolar Ltda. tem como sócios-proprietários os Srs. Huberlan Pereira Conceição, CPF 
nº 925.585.185-34, sócio majoritário com capital social no montante de R$294.000,00, 
equivalente a 98%, e José Helson dos Santos, CPF nº 044.381.435-00, com capital 
social de R$6.000,00 correspondente a 2%;

c) A Auditoria tentou entrar em contato com a empresa Transervice através do número 
de telefone fixo (75) 3272-1409, informado no "Resumo Cadastral", obtido no site da 
Secretaria  da  Fazenda  do  Estado  da  Bahia  (SEFAZ),  em 20/10/2011,  quando  foi 
informado  que  o  número  registrado  pertence  ao  endereço  eletrônico 
jicontabilidade1@hotmail.com, escritório de contabilidade cujo responsável é o Sr João 
Paulo Moura Dantas, CRC nº 22366 BA01, localizado na cidade de Tucano;

d) Procedeu-se a visita in loco no endereço de funcionamento da referida empresa 
(Rua  Deputado  Antônio  Brito  s/nº),  constante  nas  notas  fiscais  e  no  “Resumo 
Cadastral” da SEFAZ, verificando-se que a mesma não existe no local indicado;

e) A empresa Transervice H2 Transporte Escolar apresentou o Alvará de Licença de 
Funcionamento emitido  pela  Prefeitura  Municipal  de  Ribeira  do Pombal,  no  qual 
consta  o  mesmo  endereço  citado  anteriormente,  objetivando  participar  do 
procedimento licitatório. Conforme já mencionado no parágrafo anterior, a empresa 
não  funciona  no  local  indicado,  o  que  suscita  dúvidas  sobre  o  processo  de 
concessão do alvará;

f) Embora  a  empresa  Transervice  H2  Transporte  Escolar  tenha  como  atividade 
econômica  principal  o  Transporte  Escolar,  a  mesma  não  apresentou  nenhuma 
relação e/ou documentação comprobatória dos veículos. Ficou evidenciado ainda 
que a citada empresa não possui veículos, uma vez que constatou-se que todos os 
ônibus contratados para realizar os trajetos das 71 linhas foram sublocados através 
de contratos com pessoas físicas, e foram fabricados, na maioria das vezes, há mais 
de sete anos, o que contraria a Cartilha do Transporte Escolar.

As figuras 1 e 2 a seguir ilustram a situação encontrada:
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Recomendação à Prefeitura:

Confirmar as informações prestadas pelas empresas participantes das licitações, a 
fim de evitar a contratação de empresas que não estejam com situação cadastral 
regular  e  que não possam cumprir  a  execução dos contratos  dentro  das regras 
exigidas pela legislação.

VI.2.1.2.3.6 Despesas realizadas com serviços de transporte escolar através de 
subcontratação indevida

Os  serviços  de  transporte  escolar  no  município  de  Quijingue  estão  sendo 
executados  pela  empresa  Transervice  H2  Transporte  Escolar  Ltda.  ME.  A 
contratada,  que  foi  a  única  licitante  que  participou  e  venceu  o  pregão,  não  é 
proprietária de nenhum veículo escolar,  nem tem motoristas contratados em seu 
quadro funcional, adotando a prática de subcontratação integral dos prestadores de 
serviços,  todos  residentes  na  região.  Constam  dos  subcontratos  cláusulas 
informando que todas as despesas com manutenção do veículo e com motorista 
correm por conta dos proprietários, ficando a referida empresa isenta de quaisquer 
encargos financeiros, inclusive sociais e fiscais, peças e combustíveis. Através de 
entrevistas, verificou-se que muitos destes motoristas, por sua vez, subcontratam 
outros motoristas para que realizem os serviços sem qualquer vínculo empregatício.

No processo licitatório foram especificadas 71 linhas/roteiros, originando um único 
contrato.  Entretanto,  na  prática,  os  serviços  foram  efetuados  por  diversos 
prestadores,  através  de  vários  subcontratos  entre  a  empresa  Transervice  H2 
Transporte Escolar Ltda. ME e os proprietários de veículos.

A situação  acima  não  está  respaldada  no  Contrato  nº  130/2009,  uma  vez  que 
verificou-se a ausência de cláusulas no referido edital  e na respectiva minuta do 
contrato, prevendo a subcontratação dos serviços de transporte escolar.

Com base nos poucos subcontratos disponibilizados pela Transervice H2 Transporte 
Escolar Ltda. ME, constata-se, de acordo com o quadro a seguir, que os valores 
pagos pela Prefeitura Municipal de Quijingue à referida empresa são maiores do que 
os que a contratada paga aos proprietários dos veículos.
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QUADRO 01- Valor pago à contratada x valor pago aos proprietários de veículos
Em R$

Linhas Veículos Proprietários dos veículos
Total 

pago/mês a 
Contratada

Total 
pago/mês aos 
Proprietários

Diferença
 (%)

01 Ônibus ano 1991 – Placa MXT 6480 José Wilson Pereira dos Santos 2.580,00 1.728,00 49,30

14 Ônibus ano 1991 – Placa KHK 2547 José Cavalcanti dos santos 2.580,00 1.300,00 98,46

37 Kombi ano 1996 – Placa JNJ 9125 Bonifácio Ferreira de Moura 1.634,00 1.200,00 36,16

42 VW Gol ano 2002 – Placa JPK 9857 Edenivaldo Cardoso da Silva 1.290,00 1.000,00 29,00

60 Ônibus ano 1986 – Placa JLF 6897 Uilton da Silva Santana 2.494,00 1.800,00 38,55
Fonte: Contratos de Locação.

Resta  evidenciado  que  a  empresa  contratada  atua  como  intermediária  entre  a 
Prefeitura e os proprietários de veículos, recebendo um valor a maior e repassando 
valores menores pelos serviços subcontratados.

Assim,  a  ausência  de  fiscalização  contratual  permite  a  ocorrência  de 
subcontratações indevidas, por meio das quais os veículos utilizados e os motoristas 
contratados não encontram respaldo no contrato.

Recomendação à Prefeitura:

Elaborar os editais de licitação para atender ao transporte escolar em conformidade 
com o  que  preceitua  a  Lei  Estadual  nº  9.433/2005,  com critérios  claros  e  bem 
definidos, e, também, efetuar a fiscalização da execução dos contratos, a fim de 
evitar a subcontratação indevida.

VI.2.1.2.4 Área Operacional 

VI.2.1.2.4.1 Veículos  Utilizados  no  transporte  escolar  em  desacordo  com  o 
Código de Trânsito Brasileiro

Após  inspeção  física  nos  veículos  integrantes  da  frota  que  realiza  o  transporte 
escolar no município de Quijingue, verificou-se que os listados no  Apêndice I não 
obedecem  às  normas  de  segurança,  sendo  constatadas  as  seguintes 
irregularidades:

 Ausência de utilização do tacógrafo;
 Ausência de registro para condução de passageiros;
 Ausência de cintos de segurança para os passageiros;
 Cintos de segurança danificados e em número inferior a lotação;
 Ausência da faixa horizontal externa a ser exposta na lateral do veículo de cor 

amarela mencionando a palavra “ESCOLAR”;
 Ausência  de  autorização,  emitida  pelo  DETRAN,  que deve  estar  visível  e 

fixada  internamente  no  veículo  de  transporte  e  informando  a  capacidade 
permitida;

 Lotação acima da capacidade;
 Pneus em péssimo estado de conservação;
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As  Portarias da SEC nºs 2.508/2010 e 3.405/2011 estabelecem em seu artigo 15, 
inciso II, alíneas "a" e "b" que:

Art. 15 - Os recursos repassados à conta do PETE/BA destinar-se-ão:
[...]
II – a pagamento de serviços contratados junto a terceiros, observados os 
seguintes aspectos:
a)  o  veículo  ou  embarcação  a  ser  contratado  deverá  obedecer  às 
disposições do Código de Trânsito Brasileiro ou às Normas da Autoridade 
Marítima, bem assim as eventuais legislações complementares no âmbito 
estadual e municipal;
b) o condutor do veículo destinado à condução de escolares deverá atender 
aos requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro;

Dessa forma, tal fato contraria o estabelecido na Lei Federal nº 9.503/1997, Código 
de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 136 e 137, segundo os quais:

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;
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.
Art. 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada 
na  parte  interna  do  veículo,  em  local  visível,  com  inscrição  da  lotação 
permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à 
capacidade estabelecida pelo fabricante.

Dessa forma, as deficiências de controle interno na fiscalização do contrato são as 
possíveis causas para os fatos acima apontados, os quais demonstram a falta de 
segurança dos veículos, expondo os passageiros ao risco de acidentes.

Os registros fotográficos constantes do Apêndice II ilustram a situação encontrada.

Recomendação à Prefeitura:

Fiscalizar a execução dos contratos, de maneira que se evite a utilização de veículos 
em desacordo com o que preceitua a Lei Federal nº 9.503/1997, Código de Trânsito 
Brasileiro, em seus artigos 136 e 137.
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VI.2.1.2.4.2 Veículos em uso no transporte  escolar  com vida  útil  superior  à 
permitida pelo programa

Constatou-se  que  os  veículos  inspecionados  utilizados  no  transporte  escolar  do 
município  de  Quijingue  apresentam  período  de  uso  superior  ao  permitido  no 
programa.

A vida útil do veículo utilizado no transporte escolar é um dos principais requisitos 
para a regular execução do programa. Apesar de não existir uma norma específica 
que defina com clareza o tempo de vida útil de um veículo de transporte escolar, o 
programa federal “Caminho da Escola”, que disponibiliza veículos padronizados para 
este fim, com características para trafegar em estradas rurais, sugere que o ciclo de 
renovação  da  frota  seja  de  dez  anos.  Outra  informação  sobre  o  assunto  está 
anotada  na  “Cartilha  do  Transporte  Escolar  do  Ministério  da  Educação” a  qual 
recomenda que os veículos a serem colocados em operação não devem ter mais de 
sete anos de fabricação.

O quadro a seguir demonstra a situação encontrada:

QUADRO 02 - Veículos com vida útil superior à permitida pelo programa
Marca do Veículo Placa Policial Ano de Fabricação Tempo de Uso

Ônibus/Mercedes Benz KHK- 2547 1991 20 anos

Fiat/Palio JNJ- 5113 1996 15 anos

Ônibus/Mercedes Benz JLF- 6897 1986 25 anos

Ônibus/Mercedes Benz MXT-6480 1991 20 anos

Veraneio KSX- 7679 1986 25 anos
Fonte: Contrato de locação dos veículos.

Assim, as deficiências de controle interno na fiscalização do contrato também se 
constituem  em  prováveis  causas  para  a  ocorrência  deste  fato,  o  qual  indica  a 
violação dos dispositivos legais, além de evidenciar que a Prefeitura não oferece um 
serviço de transporte escolar seguro e de qualidade aos alunos, expondo-os, dessa 
maneira, ao risco de acidentes.

Recomendação à Prefeitura:

Fiscalizar a execução dos contratos, de forma que se evite a utilização de veículos 
com vida útil superior à permitida pelo programa.

VI.2.1.2.4.3 Motoristas atuando no transporte escolar de forma irregular

Do exame da documentação dos condutores que atuam no transporte escolar do 
município de Quijingue verificou-se que os mesmos  não satisfazem aos requisitos 
necessários, tendo sido encontradas as seguintes situações:

a) oito motoristas não possuíam habilitação na categoria D:  relação dos números 
das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs):  nºs 03244433910, 03629553650, 
03055519439, 04953451085, 02009943386, 03822218412, e 04830706691;
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b)  Todos  os  motoristas  não  possuíam  certificado  do  Curso  Especializado  para 
Formação de Condutores de Veículos para o transporte escolar.

Esta ocorrência contraria o que é imposto pela Lei Federal n° 9.503/1997, Código de 
Trânsito Brasileiro, em seu artigo 138, o qual dispõe que:

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve 
satisfazer os seguintes requisitos:
I - ter idade superior a vinte e um anos;
II - ser habilitado na categoria D;
III - (VETADO)
IV  -  não  ter  cometido  nenhuma  infração  grave  ou  gravíssima,  ou  ser 
reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do 
CONTRAN.

As  causas  para  a  ocorrência  deste  fato  estão  associadas  à  deficiência  na 
fiscalização contratual.

Assim, o fato de os motoristas não possuírem a habilitação adequada, além de não 
terem frequentado o Curso Especializado para Formação de Condutores de Veículos 
para atuar no transporte escolar concorre para que aumente o risco de acidentes no 
exercício desse trabalho, expondo dessa forma, os alunos que necessitam utilizar 
esse meio de transporte.

Recomendação à Prefeitura:

Fiscalizar a execução dos contratos, de maneira que não seja permitida a atuação 
de  motoristas  em desacordo com o  que preceitua  a  Lei  Federal  nº  9.503/1997, 
Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 138.
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VI.2.2 Prefeitura Municipal de Queimadas

VI.2.2.1 Prestação de Contas

A prestação de contas dos recursos recebidos à conta do Programa Estadual do 
Transporte Escolar no Estado da Bahia (PETE/BA), relativa ao exercício de 2010, foi 
encaminhada em 06/06/2011, portanto, fora do prazo regulamentar definido no pará-
grafo 1º do artigo 17 da Portaria nº 2.508/2010 da SEC. A análise da documentação 
comprobatória da prestação de contas foi analisada e aprovada parcialmente pela 
SUPEC.

VI.2.2.1.1 Aprovação parcial  da prestação de contas relativa ao exercício de 
2010

A prestação  de  contas  relativa  ao  exercício  de  2010  foi  aprovada  parcialmente, 
devido à existência de documentação pendente de apresentação. As providências a 
serem adotadas pelos Municípios que se enquadram nesta situação estão definidas 
no artigo 18 da Portaria nº 2.508/2010 da SEC, conforme descrito a seguir:

Art. 18 - O município que não apresentar ou não tiver aprovada a prestação 
de contas dos recursos financeiros recebidos por motivo de força maior ou 
caso fortuito, deverá apresentar as devidas justificativas a SEC.
§ 1º - Considera-se caso fortuito, dentre outros, a falta ou a não aprovação, 
no todo ou em parte, da prestação de contas, por dolo ou culpa do gestor 
anterior.
§ 2º - Na falta de apresentação ou da não aprovação, no todo ou em parte, 
da  prestação  de  contas  por  culpa  ou  dolo  dos  gestores  dos  municípios 
sucedidos, as justificativas a que se refere o caput deste artigo deverão ser 
obrigatoriamente apresentadas pelos gestores que estiverem no exercício do 
cargo,  acompanhadas,  necessariamente,  de  cópia  autenticada  de 
Representação protocolizada junto ao respectivo órgão do Ministério Público, 
para adoção das providências cíveis e criminais da sua alçada.
§ 3º - É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da 
Representação,  a  ser  protocolizada  junto  ao  Ministério  Público  com,  no 
mínimo, os seguintes documentos:
I  – qualquer documento disponível  referente à transferência dos recursos, 
inclusive extratos da conta corrente específica do programa;
II – relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos;
III  –  qualificação  do  ex-gestor,  inclusive  com  o  endereço  atualizado,  se 
houver.
§ 4º - A representação de que trata o § 2º deste artigo dispensa o atual gestor 
do  município  de  apresentar  a  SEC as certidões de  acompanhamento  do 
andamento das ações adotadas.
§ 5º -  Na hipótese de não serem aceitas ou não serem apresentadas as 
justificativas  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  a  SEC  instaurará  a 
correspondente Tomada de Contas Especial em desfavor do gestor sucessor, 
na qualidade de co-responsável  pelo  dano causado ao erário,  quando se 
tratar de omissão de prestação de contas.
§ 6º - As disposições deste artigo aplicam-se aos repasses de recursos do 
PETE/BA realizados em data posterior à publicação desta portaria.

A Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira (CEO)/SUPEC enviou à 
Prefeitura de Queimadas notificação nº 53/2011, datada de 01/09/2011, com vistas à 
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regularização das obrigações relativas à prestação de contas do Programa, relativa 
ao exercício de 2010. Após a análise da documentação apresentada, caracterizou a 
situação da prestação de contas como “Pendente”, sendo solicitada a correção ou 
complementação da composição do processo de modo a adimplir  com todos os 
seus deveres, em vista das pendências decorrentes de:

a) não consta cópia da licitação;
b) não consta cópia do contrato;
c) os  formulários  dos  demonstrativos,  da  conciliação  e  do  Relatório  Físico- 
Financeiro não serem do PETE.

Em resposta à notificação, a Prefeitura Municipal de Queimadas, através do Ofício 
nº 105/2011, datado de 04/10/2011, informa que:

[…] o atraso da entrega da documentação pendente se deu por questões 
que o nosso município em meados de maio e junho de 2010 sofreu uma 
transição política, com isso o ex-gestor, Edivaldo Cayres, levou consigo toda 
a  documentação  existente  na  prefeitura  (contratos  licitatórios,  pastas  de 
prestações de contas dentre outros [...] durante o seu mandato.

Da análise da resposta apresentada, verifica-se que o atual Gestor, embora atribua 
ao  Gestor  anterior,  Sr.  Edivaldo  Cayres,  o  atraso  na  entrega  da  documentação 
pendente,  não  comprovou  a  adoção  das  providências  previstas  no  artigo  18  da 
Portaria  nº  2.508/2010  da  SEC,  ou  seja,  a  representação  protocolizada  junto  ao 
respectivo órgão do Ministério Público.

A ocorrência  desta falha fez com que a Prefeitura Municipal  de Queimadas não 
recebesse em 2011  recursos do  Programa do Transporte  Escolar  do  Estado  da 
Bahia (PETE/BA), com valor previsto de R$52.800,00, impactando significativamente 
o andamento do Programa.

Recomendação à Prefeitura:

Adotar providências no sentido representar sobre a ocorrência comentada junto ao 
respectivo  órgão  do  Ministério  Público,  para  adoção  das  providências  cíveis  e 
criminais  da  sua  alçada,  apresentando  cópia  autenticada  da  Representação  à 
SUPEC.

VI.2.2.2 Termo de Adesão nº 092/2009

Em 23/03/2009 a Prefeitura Municipal de Queimadas assinou o Termo de Adesão nº 
092/2009 com vigência até 31/12/2014, cujo objetivo é realizar em suas áreas de cir-
cunscrição, o transporte escolar de alunos do ensino médio da rede pública estadual 
residentes na zona rural, tendo como valor previsto para os cinco anos do programa 
a importância de R$1.045.200,00, divididos em parcelas anuais de R$209.040,00, 
conforme planilha elaborada pela Superintendência de Organização e Atendimento 
da Rede Escolar (SUPEC).
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VI.2.2.2.1 Execução Financeira

No exercício de 2010, a Prefeitura recebeu, através da SUPEC, recursos no montante 
de R$168.700,00, que  foram creditados em conta específica vinculada ao Termo de 
Adesão, no Banco do Brasil, agência 2509-7, c/c nº 13503-8.

Ressalte-se que a Prefeitura  Municipal  de Queimadas no exercício  de 2011,  até  o 
encerramento dos trabalhos, não recebeu recursos financeiros relativos ao Programa 
de Transporte Escolar, conforme já demonstrado na tabela 03.

As despesas processadas e pagas com prestação de serviços de transporte escolar 
referente  ao  PETE/BA,  conforme levantamento  de  dados  procedidos  através  da 
conta contábil do razão e dos processos de pagamento, atingiram a importância de 
R$169.440,00, as quais estão discriminadas conforme tabela a seguir:

TABELA 05 - Despesas processadas e pagas com transporte escolar
Em R$

Empenho
Nota Fiscal/Tarifas Bancárias Ordem de Pagamento/Aviso de lançamento

Nº Data Nº Data Valor

11131
287 13/10/10 4707 14/10/10 100.000,00

307 11/11/10 5228 16/11/10 69.435,35

9030 Aviso de lançamento 21/05/10 342 21/05/10 1,45

11327 Aviso de lançamento 15/10/10 4941 15/10/10 3,20

Total Pago em 2010 169.440,00
Fonte: Processos de pagamento.

Após  verificação  da  documentação  comprobatória  do  programa,  da  análise  da 
execução  das  despesas  e  das  condições  operacionais  dos  serviços  prestados  na 
transporte escolar do município, constatou-se as seguintes irregularidades:

VI.2.2.2.2 Área de Licitações e Contratos

A respeito dos pontos a seguir, vale ressaltar que, conforme o parágrafo 1º do artigo 
15 das  Portarias nos  2.508/2010 e 3.405/2011, que dispõem sobre os processos de 
adesão e habilitação, os critérios e condições de repasses de recursos financeiros e 
as formas de execução e prestação de contas referentes ao PETE/BA, na utilização 
dos recursos do programa, os municípios deverão observar os procedimentos pre-
vistos na Lei Estadual nº 9.433/2005, no Decreto Estadual nº 9.433, de 31 de maio 
de 2005, e nas legislações correlatas dos municípios.

VI.2.2.2.2.1 Edital  do  processo  licitatório  em  desacordo  com  a  legislação 
pertinente

A Prefeitura  Municipal  de  Queimadas realizou  o  Pregão Presencial  nº  002/2011, 
tendo  como  objeto  a  contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de 
transporte escolar, tipo menor preço global, regime de execução parcelada, data de 
publicação  em 24/01/2011,  data  de  abertura  em 03/02/2011  e  homologação  em 
07/02/2011.
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Participaram do processo licitatório as empresas JP de Araújo Construtora, Gilson 
Góes Santana, V.O. Fraga Locação e a CLN Construtora Lagoa Nova Ltda. (CNPJ 
08.859.438/0001-31)  que foi  a  ganhadora do certame licitatório,  sendo celebrado 
com a mesma termo contratual nº 296/2011, vigência de 10/02/2011 a 31/12/2011, 
com preço inicial anual estimado em R$1.829.421,00 e mensal de R$182.942,10, 
sendo  emitido,  também,  nesta  mesma  data,  a  ordem  de  serviço  autorizando  a 
prestação dos serviços.

Verificou-se após análise do processo licitatório que não foi  anexado ao edital  o 
orçamento estimado e planilhas de quantitativos e preços unitários que contivessem 
informações  do  registro  do  custo  estimado  do  certame,  das  quilometragens 
diárias/mensais  nos  roteiros,  do  quantitativo  de  alunos  atendidos,  dos  turnos 
percorridos,  indicação  das  escolas  beneficiadas,  bem  como  dos  parâmetros 
utilizados para aferição do custo por quilômetro rodado que subsidiassem qualquer 
avaliação de propostas.

O fato relatado vai de encontro ao que prescreve a  Lei Estadual nº.9.433/2005, a 
qual dispõe que:

Art.  11-  Nenhuma  obra  ou  serviço  será  licitado  ou  contratado,  sob  
pena de nulidade dos atos e responsabilidade de quem lhe deu causa, sem 
que se atenda aos seguintes requisitos:
[...]
V - estimativa do orçamento do empreendimento, detalhado em planilhas que 
expressem a composição de seus custos unitários, disponíveis para consulta 
de qualquer cidadão;
[...]
Art. 81 - Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
[...]
II - orçamento estimado e planilhas de quantitativos e preços unitários;

As deficiências de controle interno na área de licitações são as possíveis causas do 
descumprimento legal.

A ausência de orçamento estimado e planilhas de quantitativos e preços unitários na 
licitação, além de contrariar o Princípio da Transparência, dificulta a verificação da 
adequação  dos  valores  praticados  aos  preços  de  mercado  e,  também,  a 
identificação do valor preciso a ser ressarcido pela empresa contratada, no caso de 
descumprimento parcial do contrato.

Recomendação à Prefeitura:

Elaborar os editais de licitação para atender ao transporte escolar em conformidade 
com o que preceitua a Lei Estadual nº 9.433/2005.
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VI.2.2.2.2.2 Falta de acompanhamento e fiscalização efetiva da execução dos 
serviços contratados

Verificou-se a falta de acompanhamento e fiscalização do contrato de prestação de 
serviços do transporte escolar, evidenciado pela ausência de designação formal de 
um fiscal para o contrato, como também pela falta de documentação que comprove 
e respalde a execução contratual,  como registros, diário de ocorrência,  relatórios 
técnicos, etc. Sem esta documentação, a liquidação dos processos de pagamento 
foi feita de forma precária.

Destarte, a liquidação da despesa está respaldada tão somente na declaração e/ou 
"atesto"  de  regularidade  aposta  pelo  "Chefe  do  Gabinete  do  Prefeito" nas 
respectivas  notas  fiscais/faturas  apresentadas  pela  contratada,  conferindo  a 
execução  plena  dos  serviços  realizados,  sem  qualquer  outro  procedimento  de 
controle.

Essa situação desatende ao que preconiza os artigos 153 e 154 da Lei Estadual nº 
9.433/2005, que diz:

Art. 153 - O recebimento de material, a fiscalização e o acompanhamento 
da  execução  do  contrato  ficarão  a  cargo  de  comissão  de  servidores 
permanentes do quadro da Administração, sob a supervisão geral do órgão 
central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e 
convênios, órgão este com quadro de pessoal obrigatoriamente recrutado 
por concurso público.
[...]
Art. 154 - Cabe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do 
contrato, em todas as suas fases, até o recebimento do objeto, competindo-
lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade:
I  -  anotar,  em  registro  próprio,  as  ocorrências  relativas  à  execução  do 
contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas 
ou defeitos observados;
II - transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos, 
cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso;
III - dar imediata ciência a seus superiores e ao Órgão Central de Controle, 
Acompanhamento  e  Avaliação  Financeira  de  contratos  e  convênios,  dos 
incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de 
sanções ou a rescisão contratual;
IV  -  adotar,  junto  a  terceiros,  as  providências  necessárias  para  a 
regularidade da execução do contrato;
V - promover, com a presença do contratado, as medições das obras e a 
verificação  dos  serviços  e  fornecimentos  já  efetuados,  emitindo  a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
VI - esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando ao setor 
competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas.
VII  -  cumprir  as  diretrizes  traçadas  pelo  órgão  central  de  controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
VIII  -  fiscalizar  a  obrigação  do  contratado  de  manter,  durante  toda  a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o 
regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
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O fiscal do contrato deve acompanhar a execução dos serviços verificando a correta 
utilização  de  materiais,  equipamentos  e  qualidade  dos  serviços,  efetuar  glosas  de 
medição por serviços mal executados ou não executados, fazer sugestão de aplicação 
de  penalidades  à  Contratada  por  inadimplemento  contratual,  fazer  registros  de 
ocorrências,  ter controle  sobre  a  substituição  dos  veículos,  em especial  quanto  à 
adequação  do  veículo  substituto,  evitando  a  superlotação  dos  mesmos,  efetuar  o 
boletim de medição das viagens executadas em cada mês, atestar as faturas, etc.

A ocorrência apontada se deve pelo fato de que há  fragilidades e inconsistências 
dos  controles  administrativo  gerenciais  aplicados  à  área  contratual,  devido  a 
ausência  de  designação  formal  do  fiscal  competente  para  acompanhamento  e 
fiscalização da execução contratual,  e, também, a outras possíveis causas, como 
desconhecimento das normas, negligência, descuido e falta de capacitação.

A  Prefeitura  ao  descumprir  a  citada  norma,  demonstra  fragilidades  no  controle  da 
execução contratual e gera consequências como possíveis prejuízos financeiros, já que a 
falta de um fiscal  específico para o contrato aumenta o risco de ocorrência de falhas 
operacionais, assim como no controle dos registros contábeis.

Recomendação à Prefeitura:

Constituir  comissão  de  servidores  permanentes  do  quadro  da  Administração  para  o 
acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato  de  prestação  de  serviços  do  transporte 
escolar, cumprindo o que determina os artigos 153 e 154 da Lei Estadual nº 9.433/2005.

VI.2.2.2.2.3 Despesas realizadas com serviços de transporte escolar através de 
subcontratação indevida

Os  serviços  de  transporte  escolar  no  município  de  Queimadas  estão  sendo 
executados pela empresa  CLN Construtora Lagoa Nova Ltda.. Observou-se que a 
mesma  não  é  proprietária  de  nenhum  veículo  escolar,  nem  tem  motoristas 
contratados em seu quadro funcional, adotando a prática de subcontratação integral 
dos prestadores de serviços, todos residentes na região. O que ficou constatado é 
que a empresa contratada realiza subcontratação com proprietários de veículos e 
através  das  entrevistas  realizadas  com  os  mesmos,  informou-se  que  não  há 
subcontratos formalizados, e que todas as despesas com manutenção do veículo e 
com motorista correm por conta dos proprietários, ficando a referida empresa isenta 
de quaisquer encargos financeiros, inclusive sociais e fiscais, peças e combustíveis. 
Muitos destes motoristas,  por  sua vez,  subcontratam outros motoristas para que 
realizem os serviços sem qualquer vínculo empregatício, sendo que os pagamentos 
são feitos através de recibos e/ou folhas de pagamento.

No processo licitatório foram especificados diversos itinerários/roteiros distribuídos 
em 9 lotes, originando um único contrato. Entretanto, na prática, os serviços foram 
efetuados por diversos prestadores, através de vários subcontratos entre a empresa 
CLN Construtora Lagoa Nova Ltda. e os proprietários de veículos.
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De  acordo  com  as  informações  prestadas  pelos  proprietários  de  veículos  nas 
entrevistas realizadas, ficou caracterizado que a quantia repassada pela Prefeitura à 
referida Empresa é superior ao que a contratada paga aos prestadores de serviços, 
porém, não foi possível levantar com exatidão a diferença a maior, uma vez que não 
existem subcontratos firmados.

Resta  evidenciado  que  a  empresa  contratada  atua  como  intermediária  entre  a 
Prefeitura e os proprietários de veículos, recebendo um valor a maior e repassando 
em valores menores pelos serviços subcontratados.

Assim,  a  ausência  de  fiscalização  contratual  permite  a  ocorrência  de 
subcontratações indevidas, por meio das quais os veículos utilizados e os motoristas 
contratados não encontram respaldo no contrato.

Recomendação à Prefeitura:

Elaborar os editais de licitação para atender ao transporte escolar em conformidade 
com o  que  preceitua  a  Lei  Estadual  nº  9.433/2005,  com critérios  claros  e  bem 
definidos, e, também, efetuar a fiscalização da execução dos contratos, a fim de 
evitar a subcontratação indevida.

VI.2.2.2.3 Área Operacional

VI.2.2.2.3.1 Veículos  Utilizados  no  transporte  escolar  em  desacordo  com  o 
Código de Trânsito Brasileiro

Após  inspeção  física  nos  veículos  integrantes  da  frota  que  realiza  o  transporte 
escolar no município de Queimadas, verificou-se que os listados no Apêndice III não 
obedecem  às  normas  de  segurança,  sendo  constatadas  as  seguintes 
irregularidades:

 Ausência de utilização do tacógrafo;
 Ausência de registro para condução de passageiros;
 Ausência de cintos de segurança para os passageiros;
 Cintos de segurança danificados e em número inferior a lotação;
 Ausência da faixa horizontal externa a ser exposta na lateral do veículo de cor 

amarela mencionando a palavra “ESCOLAR”;
 Ausência  de  autorização,  emitida  pelo  DETRAN,  que deve  estar  visível  e 

fixada  internamente  no  veículo  de  transporte  e  informando  a  capacidade 
permitida;

 Lotação acima da capacidade;
 Pneus em péssimo estado de conservação;

As  deficiências  de  controle  interno  na  fiscalização  do  contrato  são  as  possíveis 
causas para o cometimento destas infrações.

As  Portarias da SEC nºs 2.508/2010 e 3.405/2011 estabelecem em seu artigo 15, 
inciso II, alíneas "a" e "b" que:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar – CAB - Salvador-BA - CEP 41.750-000

30



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5A

Art. 15 - Os recursos repassados à conta do PETE/BA destinar-se-ão:
[...]
II – a pagamento de serviços contratados junto a terceiros, observados os 
seguintes aspectos:
a)  o  veículo  ou  embarcação  a  ser  contratado  deverá  obedecer  às 
disposições do Código de Trânsito Brasileiro ou às Normas da Autoridade 
Marítima, bem assim as eventuais legislações complementares no âmbito 
estadual e municipal;
b) o condutor do veículo destinado à condução de escolares deverá atender 
aos requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro;

Dessa forma, tal fato contraria o estabelecido na Lei Federal nº 9.503/1997, Código 
de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 136 e 137, segundo os quais:

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;
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.
Art. 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada 
na  parte  interna  do  veículo,  em  local  visível,  com  inscrição  da  lotação 
permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à 
capacidade estabelecida pelo fabricante.

Os fatos anteriormente apontados demonstram a falta de segurança dos veículos, 
expondo os passageiros ao risco de acidentes.

Os registros fotográficos constantes do Apêndice IV ilustram a situação encontrada.

Recomendação à Prefeitura:

Fiscalizar a execução dos contratos, de maneira que se evite a utilização de veículos 
em desacordo com o que preceitua a Lei Federal nº 9.503/1997, Código de Trânsito 
Brasileiro, em seus artigos 136 e 137.
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VI.2.2.2.3.2 Veículos  em uso no transporte  escolar  com vida  útil  superior  à 
permitida pelo programa

Constatou-se  que  os  veículos  inspecionados  utilizados  no  transporte  escolar  do 
município  de  Queimadas  apresentam  período  de  uso  superior  ao  permitido  no 
programa.

A vida útil do veículo utilizado no transporte escolar é um dos principais requisitos 
para regular execução do programa. Apesar de não existir  uma norma específica 
que defina com clareza o tempo de vida útil de um veículo de transporte escolar, o 
programa federal “Caminho da Escola”, que disponibiliza veículos padronizados para 
este fim, com características para trafegar em estradas rurais, sugere que o ciclo de 
renovação  da  frota  seja  de  dez  anos.  Outra  informação  sobre  o  assunto  está 
anotado  na  “Cartilha  do  Transporte  Escolar  do  Ministério  da  Educação” que 
recomenda que os veículos a serem colocados em operação não devem ter mais de 
sete anos de fabricação.

O quadro a seguir, demonstra a situação encontrada:

QUADRO 03 - Veículos com vida útil superior à permitida pelo programa
Veículo Placa Policial Ano de Fabricação Tempo de Uso

Voyage KFX- 0759 1990 21 anos

Gol JOH- 7273 1989 22 anos

Ônibus GKO- 3952 1989 22 anos

Uno Mille GTW- 6275 1995 16 anos

Veraneio BXM- 0954 1980 31 anos

Veraneio CLO- 6832 1981 30 anos

Ônibus CPI- 0024 1990 21 anos

Ônibus BWL- 7243 1991 20 anos

Veraneio BUQ- 2642 1988 23 anos

Kombi CPO- 6612 1986 25 anos

Fiat/Palio JNJ- 9182 1996 15 anos

Ônibus JML- 7123 1979 32 anos
Fonte: Contrato de locação dos veículos.

Assim, as deficiências de controle interno na fiscalização do contrato também se 
constituem  em  prováveis  causas  para  a  ocorrência  deste  fato,  o  qual  indica  a 
violação dos dispositivos legais, além de evidenciar que a Prefeitura não oferece um 
serviço de transporte escolar seguro e de qualidade aos alunos, expondo-os, dessa 
maneira, ao risco de acidentes.

Recomendação à Prefeitura:

Fiscalizar a execução dos contratos de forma que se evite a utilização de veículos 
com vida útil superior à permitida pelo programa.
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VI.2.2.2.3.3 Motoristas atuando no transporte escolar de forma irregular

Do exame da documentação dos condutores que atuam no transporte escolar do 
município de Queimadas verificou-se que os mesmos não satisfazem aos requisitos 
necessários, tendo sido encontradas as seguintes impropriedades:

a)  quatorze  motoristas  não  possuíam  habilitação  na  categoria  D:  relação  dos 
números  das  Carteiras  Nacionais  de  Habilitação  (CNHs):  02706914762, 
36317052803,  03196071060,  04326038981,  03434066549,  02637335438, 
04129122552,  02437701063,  00639290410,  00932752286,  04386371010, 
03805096621, 08003794090, 01807262304.

b)  Todos  os  motoristas  não  possuem  certificado  do  Curso  Especializado  para 
Formação de Condutores de Veículos para o transporte escolar. 

Esta ocorrência contraria o que é imposto pela Lei Federal n° 9.503/1997, Código de 
Trânsito Brasileiro, em seu artigo 138, o qual dispõe que:

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve 
satisfazer os seguintes requisitos:
I - ter idade superior a vinte e um anos;
II - ser habilitado na categoria D;
III - (VETADO)
IV  -  não  ter  cometido  nenhuma  infração  grave  ou  gravíssima,  ou  ser 
reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do 
CONTRAN.

As  causas  para  a  ocorrência  deste  fato  estão  associadas  à  deficiência  na 
fiscalização contratual.

Assim, o fato de os motoristas não possuírem a habilitação adequada, além de não 
terem frequentado o Curso Especializado para Formação de Condutores de Veículos 
para atuar no transporte escolar concorre para que aumente o risco de acidentes no 
exercício desse trabalho, expondo dessa forma, os alunos que necessitam utilizar 
esse meio de transporte.

Recomendação à Prefeitura:

Fiscalizar a execução dos contratos, de maneira que não seja permitida a atuação 
de  motoristas  em desacordo com o  que preceitua  a  Lei  Federal  nº  9.503/1997, 
Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 138.
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VII CONCLUSÃO

Concluídos os trabalhos de inspeção no Programa Estadual do Transporte Escolar 
no  Estado  da  Bahia  (PETE/BA),  sob  a  coordenação  da  Superintendência  de 
Organização  e  Atendimento  da  Rede  Escolar  (SUPEC),  relativos  ao  período  de 
01/01/2010  a  31/10/2011,  são  apresentados  a  seguir  o  resumo  das  situações 
encontradas: 

SUPERINTENDÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO DA REDE ESCOLAR (SUPEC)
Resumo das Ocorrências Item

Atraso no cronograma de repasses financeiros por parte da SUPEC (VI.1.1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
Resumo das Ocorrências Item

Atraso na entrega de documentação (IV.1.1)
Transferência de recursos para conta corrente não específica (VI.2.1.2.2.1)
Edital do processo licitatório em desacordo com a legislação pertinente (VI.2.1.2.3.1)
Ausência de cláusulas necessárias ao contrato (VI.2.1.2.3.2)
Falta de acompanhamento e fiscalização efetiva da execução dos serviços contratados (VI.2.1.2.3.3)
Aditivos ao contrato formalizados irregularmente (VI.2.1.2.3.4)
Indícios de Irregularidades na empresa contratada (VI.2.1.2.3.5)
Despesas realizadas com serviços de transporte escolar através de subcontratação indevida (VI.2.1.2.3.6)
Veículos Utilizados no transporte escolar em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (VI.2.1.2.4.1)
Veículos em uso no transporte escolar com vida útil superior à permitida pelo programa (VI.2.1.2.4.2)
Motoristas atuando no transporte escolar de forma irregular (VI.2.1.2.4.3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
Resumo das Ocorrências Item

Atraso na entrega de documentação (IV.1.1)
Informações referentes à licitação e ao contrato realizados em 2009 não disponibilizadas pela 
Prefeitura de Queimadas (IV.1.2)
Aprovação parcial da prestação de contas relativa ao exercício de 2010 (VI.2.2.1.1)
Edital do processo licitatório em desacordo com a legislação pertinente (VI.2.2.2.2. 1)
Falta de acompanhamento e fiscalização efetiva da execução dos serviços contratados (VI.2.2.2.2.2)
Despesas realizadas com serviços de transporte escolar através de subcontratação indevida (VI.2.2.2.2.3)
Veículos Utilizados no transporte escolar em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (VI.2.2.2.3.1)
Veículos em uso no transporte escolar com vida útil superior à permitida pelo programa (VI.2.2.2.3.2)
Motoristas atuando no transporte escolar de forma irregular (VI.2.2.2.3.3)

Diante  do  exposto,  a  Auditoria  sugere  a  notificação  do  Secretário  da  Pasta,  Sr. 
Osvaldo Barreto Filho, do Gestor da SUPEC, Sr.  José Maria de Abreu Dutra, do 
Prefeito do Município de Quijingue, Sr. Joaquim Manoel dos Santos e do Prefeito do 
Município  de  Queimadas,  Sr.  Paulo  Sérgio  Brandão  Carneiro,  para  que  tomem 
conhecimento  das  irregularidades  apontadas  neste  relatório,  bem  assim  para 
apresentação  de  esclarecimentos,  conforme  determina  a  Lei  Complementar 
Estadual nº 005/1991, artigo 10, parágrafos 4º e 5º.

Considerando que o tema transporte escolar envolve recursos federais, estaduais e 
municipais e que o presente trabalho foi realizado em parceria com o Tribunal de 
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Contas da União (TCU) e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), no âmbito da 
Rede de Controle da Gestão Pública, a Auditoria sugere o encaminhamento deste 
Relatório às mencionadas Cortes de Contas, para ciência das ocorrências e adoção 
das providências cabíveis dentro das respectivas competências.

Gerência 5A, 30 de novembro de 2011.

Marcos André Sampaio de Matos Israel Santos de Jesus
Coordenador de Controle Externo Gerente de Auditoria

Sérgio Neves de Souza Henrique Jorge Gibaut Nogueira
Líder de Auditoria Analista de Controle Externo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar – CAB - Salvador-BA - CEP 41.750-000

35



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5A

APÊNDICE I
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APÊNDICE I

QUADRO 01 - Veículos inspecionados no Município de Quijingue
Veículo Placa Policial Ano de Fabricação

Ônibus KHK- 2547 1991

Fiat/Palio JNJ- 5113 1996

Ônibus JLF- 6897 1986

Ônibus MXT-6480 1991

Veraneio KSX- 7679 1986

Ônibus Sem placa Não identificado

Ônibus JLY 7639 Não identificado

Ônibus JMW 2449 Não identificado

Ônibus BXC 9169 Não identificado

Ônibus BXA 2045 Não identificado

Ônibus CDM 7616 Não identificado

Van JFN 2511 Não identificado

Veraneio KFX 7679 Não identificado

Ônibus BWD 7785 Não identificado

Ônibus BXA 0340 Não identificado

Van CDE 4015 Não identificado

Ônibus JLN 5288 Não identificado

Ônibus KUS 4213 Não identificado

Ônibus JNZ 6386 Não identificado

Ônibus BXC 9169 Não identificado

Ônibus JLV 3724 Não identificado

Ônibus MMN 7419 Não identificado

Ônibus LJM - 7115 Não identificado
Fonte: Inspeção in loco.
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APÊNDICE II
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Veículos  Utilizados  no  transporte  escolar  em  desacordo  com o  Código  de 
Trânsito Brasileiro (QUIJINGUE)
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Figura 6: Ônibus(CDM-7616) com cadeiras danificadas.

Figura 3: Ônibus (BXA-2045) com cadeiras em péssimo 
estado de conservação

Figura  4:  Ônibus  (BXA-2045)  com  propaganda 
comercial

Figura 8: Veraneio (KSX-7679) com fiação exposta.

Figura  5: Ônibus (BWD-7785) com pedra servindo de 
freio de mão.

Figura 7: Ônibus (BWD-7785) com cadeiras em estado 
precário.
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Figura  9:  Ônibus  (BWD-7785)  transportando  gás  e 
bebida.

Figura  10:  Ônibus (JLV-3724) em péssimo estado de 
conservação.

Figura  11: Ônibus (JLY-7639) com pneus em péssimo 
estado de conservação.
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QUADRO 01 - Veículos inspecionados no Município de Queimadas
Veículo Placa Policial Ano de Fabricação

Voyage KFX - 0759 1990

Gol JOH - 7273 1989

Ônibus GKO - 3952 1989

Uno Mille GTW - 6275 1995

Veraneio BXM - 0954 1980

Veraneio CLO - 6832 1981

Ônibus CPI - 0024 1990

Ônibus BWL - 7243 1992

Veraneio BUQ - 2642 1988

Kombi CPO - 6612 1986

Fiat/Palio JNJ - 9182 1996

Ônibus JML - 7123 1979

Ônibus BWE - 8861 1990

Kombi JNJ - 5558 1991

Ônibus GKW -1586 1987

Ônibus KFN - 3417 Não identificado

VW/Parati CTM - 9369 1983

Ônibus LGK - 1561 Não identificado

Ônibus KUP - 6217 1989
Fonte: Inspeção in loco.
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Veículos  Utilizados  no  transporte  escolar  em  desacordo  com o  Código  de 
Trânsito Brasileiro (QUEIMADAS)
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Figura  14:  Ônibus (BWE-8861) com pneu de socorro 
solto.

Figura 15: Kombi (JNJ-5558) em péssimo estado de 
conservação.

Figura 17: Veraneio (BXM-0954) com bancos rasgados.

Figura 13: Ônibus sem o dístico “Escolar” e sem placa.Figura 12: Ônibus (BWE-8861) com banco rasgado.

Figura 16: Veraneio (BXM-0954) em péssimo estado de 
conservação.
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Figura  18:  Ônibus  de  turismo  (GKW-1586)  fazendo 
transporte escolar

Figura  19:  Veículo  particular  (CTM-9369)  fazendo fa-
zendo transporte escolar

Figura 21: Ônibus (LGK-1561) com banco quebrado.Figura  20:  Ônibus  (KFN-3417)  com  propaganda 
comercial.


