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TCE na volta às aulas

Esta semana tem início o ano letivo nas redes pública e

particular do Estado. E  o retorno às aulas traz de volta

a discussão sobre a qualidade e as condições do trans-

porte escolar nos municípios.

O transporte escolar

é um direito assegu-

rado pela Constitui-

ção Federal e deve

ser oferecido, de gra-

ça, a crianças e ado-

lescentes da rede pú-

blica, que não tenham

escola perto de casa.

Para auxiliar no controle dos serviços, o TCE publicou

a Resolução TC  Nº 06/ 2013, que disciplina a contratação

dos serviços de transporte escolar. As regras tratam

das condições dos veículos utilizados, dos cuidados

com a segurança, do controle de trajetos por meio de

GPS e dos registros dos custos envolvidos, além de

definir modelos de documentos adotados pelas pre-

feituras.

No ano passado o TCE realizou 51 auditorias em 48 mu-

nicípios pernambucanos para fiscalizar a qualidade do

serviço de transporte escolar oferecido aos alunos. Foi

realizada também auditoria nas escolas da rede estadual.

Os relatórios apontaram diversas irregularidades.

Veículos sem requisitos mínimos de conforto e segu-

rança, excesso de passageiros, motoristas sem ha-

bilitação e utilização indevida do transporte escolar.

Estas foram algumas das irregularidades constatadas

pelos auditores do TCE, durante a fiscalização.

Os gestores públicos que praticarem essas irregulari-

dades podem sofrer consequências, como a rejeição

de contas, a aplicação de multas e a devolução de re-

cursos. Podem ainda responder a processos de impro-

bidade administrativa pelo Ministério Público e até se

tornarem inelegíveis.

O TCE continuará monitorando as determinações, no

sentido de regularizar o transporte escolar, para ga-

rantir a boa qualidade dos serviços. As Inspetorias Re-

gionais estão à disposição dos gestores para orienta-

ções e esclarecimentos. 
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