
 

TC/011157/2020 Informação 

Tipo Inspeção 

Assunto Transporte Escolar 

Unidade Gestora P. M. de Isaías Coelho Exercício 2019 

Prefeito Francisco Eudes Castelo Branco Nunes  

Relator Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga 

Procurador Plinio Valente Ramos Neto 

A Decisão n.º 685/2020 (extrapauta), prolatada nos autos do processo de 

Levantamento n.º TC/004947/2020, autorizou a abertura de processos de inspeção 

(art. 180, II do RITCE) com a finalidade de esclarecer dúvidas e possibilitar a 

apresentação pelos municípios relacionados no 5.3. Apêndice C (peça 08 – 

TC/004947/2020 – fls. 37 e 38) de justificativas quanto à utilização do mesmo veículo, 

simultaneamente, por mais de um jurisdicionado nos serviços públicos municipais de 

transporte escolar. 

Em atenção a essa determinação, os processos foram instruídos por esta 

Diretoria com (1) cópia da Decisão e (2) via do Apêndice C. 

A P. M. de Isaías Coelho se encontra listada no referido apêndice. 

Nesse sentido, são sugeridas as seguintes medidas:  

1. A citação do responsável para que se manifeste sobre os fatos 

levantados; 

2. Depois de juntada da defesa, a devolução dos autos à DFAM, para 

análise do contraditório preliminarmente à emissão de parecer pelo 

Egrégio Ministério Público de Contas – MPC/PI; 

3. No caso de transcurso in albis do prazo para apresentação das 

justificativas, a remessa dos autos diretamente ao MPC/PI, antes da 

deliberação definitiva por esta Corte sobre a matéria. 

Era o que havia para informar. 

Teresina/PI, 02 de outubro de 2020 

 

(assinado digitalmente) 
Fábio Cordeiro 

Auditor de Controle Externo 

 (assinado digitalmente) 
Yuri Cavalcante de Araújo 

Auditor de Controle Externo 
 

(assinado digitalmente) 
Vilmar Barros Miranda 

Auditor de Controle Externo 
Diretor da DFAM 

 

https://www.tce.pi.gov.br/fiscalizado/pesquisa-de-processos/?processo=004947/2020&f=S


Estado do Piauí
Tribunal de Contas

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 023 DE 23 DE JULHO DE 2020 - VIRTUAL.

DECISÃO Nº 685/20-EX – EXTRAPAUTA. TC/004947/2020. Levantamento de 
Diagnóstico de Transporte Escolar nos Municípios Piauienses relativo ao exercício 
de 2019. Na ordem regimental, o Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho, na condição de 
Relator do processo em epígrafe, apresentou ao Plenário, para conhecimento, Relatório 
elaborado pelas V e VI Divisões da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – 
DFAM com Diagnóstico da situação do Transporte Escolar realizado a partir dos resultados 
do questionário aplicado aos 224 (duzentos e vinte e quatro) Municípios do Estado do Piauí 
no exercício de 2019 e de outras bases de dados internas e externas. Na oportunidade, o 
Relator propôs ao Plenário a deliberação acerca das proposições apresentadas pela 
Diretoria Técnica nos seguintes termos: “a) Promover a divulgação dos resultados, inclusive dos 
painéis/infográficos resultantes deste trabalho, nos meios de comunicação, site institucional e redes sociais 
do TCE/PI, a fim de oferecer ao cidadão acesso à informação clara e de fácil compreensão, fortalecendo, 
assim, o controle social; b) Autorizar a realização de novo levantamento do transporte escolar municipal, pela 
DFAM, no prazo de um ano; c) Compartilhar os resultados do estudo com os seguintes Órgãos de Controle 
da Administração Pública: i. Ministério Público Estadual ii. Ministério Público Federal iii. Tribunal de Contas da 
União iv. Controladoria-Geral da União; d) Dar ciência do presente relatório à União dos Dirigentes Municipais 
de Educação do Estado do Piauí – UNDIME/PI; União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, no 
Estado do Piauí – UNCME/PI e Conselho Estadual de Educação do Estado do Piauí – CEE/PI, 
preferencialmente por meio eletrônico; e) Encaminhar cópia do relatório, por meio de Ofício-Circular, às 
Prefeituras Municipais e aos seus respectivos órgãos de Controle Interno, bem como às Câmaras Municipais 
do Estado do Piauí, para fins de conhecimento e alerta quanto às seguintes situações: i. Alertar os municípios 
que utilizam veículos não apropriados ao transporte de alunos (ver 5.1. APÊNDICE A – PERCENTUAL DE 
VEÍCULOS AUTORIZADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR) que a sua utilização deve ser restrita aos casos 
de estradas precárias ou sem veículos apropriados disponíveis, devidamente justificado e comprovado nos 
autos do procedimento licitatório, desde que sejam adaptados para essa finalidade e que atendam as 
diretrizes de segurança do CONTRAN, devendo o DETRAN-PI autorizar o transporte de alunos nessas 
condições; ii. Alertar os municípios que utilizam veículos com idade superior a 07 anos (ver 5.1. APÊNDICE A 
– PERCENTUAL DE VEÍCULOS AUTORIZADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, do Relatório de 
Levantamento), principalmente aqueles com idade superior a 17,8 anos (média estadual), quanto à 
necessidade de renovação da frota de veículos do transporte escolar, a fim de atender as recomendações do 
FNDE; iii. Alertar os municípios de Francisco Ayres, Nossa Senhora de Nazaré, Regeneração, Guadalupe, 
Padre Marcos, Monsenhor Gil, Guaribas, Porto Alegre do Piauí, Ribeiro Goncalves, Elesbão Veloso, Altos, 
Prata do Piauí, Barreiras do Piauí, Matias Olímpio e Lagoa do Piauí que o custo anual por aluno transportado 
é mais que o dobro da média estadual (R$ 1.501,62), conforme 5.4. APÊNDICE D – CUSTO ANUAL POR 
ALUNO, do Relatório de Levantamento, devendo avaliar os custos dessa política pública, a fim de evitar um 
possível superfaturamento/sobrepreço na prestação do serviço, ou custos desnecessários com manutenção e 
abastecimento dos veículos; f) Autorizar a abertura de processo de inspeção (art. 180, II do RITCE) a fim de 
esclarecer dúvidas e possibilitar que os municípios relacionados no 5.3. APÊNDICE C – PLACAS 
INFORMADAS POR MAIS DE UM MUNICÍPIO, do Relatório de Levantamento, apresentem justificativas 
quanto à utilização do mesmo veículo por mais de um município no transporte escolar; g) Determinar aos 
municípios piauienses que as despesas com transporte escolar, como, por exemplo, aquisições de 
combustível, manutenção dos veículos ou contratação de prestadores de serviços, sejam realizadas com 
recursos orçamentários alocados no programa de trabalho específico relacionado ao transporte escolar, de 
forma a garantir transparência quanto aos valores alocados nessa política pública.” LIDO NO 
EXPEDIENTE. Vista, relatada e discutida a matéria, ouvido o Ministério Público de Contas, 
decidiu o Plenário, à unanimidade, aprovar a proposta, com acolhimento de todas as 
sugestões apresentadas no Relatório elaborado pelas V e VI Divisões da Diretoria de 
Fiscalização da Administração Municipal (peça n° 8), e posterior envio dos autos ao MPC 
para as providências pertinentes, com recomendação para a instauração de Processo de 



Estado do Piauí
Tribunal de Contas

Representação em face dos municípios de Marcos Parente, Passagem Franca e São 
Francisco do Piauí, nos termos e pelos fundamentos expostos pelo Relator (peça n° 10).

Presentes os Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva (Presidente), Luciano Nunes 
Santos, Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, Olavo Rebêlo de Carvalho 
Filho, Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, e os Cons. Substitutos Jaylson Fabianh 
Lopes Campelo, em substituição ao Cons. Joaquim Kennedy Nogueira Barros (ausente por 
motivo justificado), Delano Carneiro da Cunha Câmara, convocado para substituir, nessa 
matéria, o Cons. Kleber Dantas Eulálio (ausente por motivo justificado), Jackson Nobre 
Veras e Alisson Felipe de Araújo.

 
Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador-Geral José 

Araújo Pinheiro Júnior.

Sessão Plenária Ordinária, em Teresina, 23 de julho de 2020.

assinado digitalmente
Gerusa Nunes Vilarinho Lira de Melo

Secretária das Sessões

 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - GERUSA NUNES VILARINHO LIRA DE MELO:00365362379 - 28/07/2020 08:03:36
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