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Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.469,
de 07 de abril  de  2006,  que dispõe sobre  o
transporte  de  alunos  da  rede  estadual  de
ensino residentes na zona rural do estado de
Mato Grosso e dá outras providências.

       A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica alterado o art. 2º da Lei nº 8.469, de 07 de abril de 2006, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 2º Os recursos previstos no orçamento do Estado para a manutenção do transporte escolar serão
repassados em parcelas de forma automática e sistemática, sem necessidade de celebração de
convênio ou instrumento congênere.

§ 1º O transporte de que trata o caput deste artigo será executado das seguintes formas:

I - linhas exclusivas: compreendidas pela quantidade de quilômetros rodados em cada Município para
transportar exclusivamente estudantes da rede estadual de ensino;

II - linhas compartilhadas: obtidas pela proporcionalidade de estudantes entre a rede estadual e
municipal transportados nestas linhas.

§ 2º O veículo de transporte será de uso exclusivo para o transporte de estudantes da rede pública de
ensino.

§ 3º Não poderão ser transportados alunos em pé e sem cinto de segurança.”

Art. 2º Fica acrescentado o art. 5º-A à Lei nº 8.469, de 07 de abril de 2006, com a seguinte redação:

“Art. 5º-A São obrigações do Município:

I - efetuar o transporte, no seu território, dos estudantes da rede estadual de ensino, respeitando
e cumprindo o calendário escolar da rede estadual de ensino;
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II - comunicar à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer qualquer fato relevante
quanto à execução do transporte;

III - manter atualizado o Sistema Informatizado, módulo GPO - Gestão de Planejamento e
Orçamento/Transporte Escolar/SEDUC com as informações exigidas;

IV - cumprir as normas pertinentes à condução dos escolares definidas no Código de Trânsito
Brasileiro, bem como comprovar sua observância no ato da prestação de contas;

V – realizar a prestação de contas na forma estabelecida pela Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer;

VI – adesivar os veículos de transporte escolar no modelo estabelecido pela Controladoria-Geral
do Estado, indicando os telefones da Ouvidoria-Geral do Estado, para recebimento de
reclamações e denúncias sobre o serviço;

VII – realizar campanhas educativas, objetivando instruir a população sobre o direito à
prestação do serviço de transporte escolar adequado, bem como a efetuar denúncias do uso
irregular;

VIII – efetuar o contrato de seguro da frota contratada;

IX – licitar os serviços de transporte com observância aos regulamentos durante todo o fluxo do
procedimento;

X – definir as rotas e itinerários atendidos pelos veículos contratados;

XI – detalhar, na prestação de contas as linhas, itinerários e distâncias cumpridas pelo
transportador.

Parágrafo único O Município encaminhará para a Coordenadoria de Transporte Escolar da
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer semestralmente, parecer do Conselho
Municipal acerca da prestação de contas e relatório das condições do Transporte Escolar no
Município, sem prejuízo do cumprimento das demais obrigações estabelecidas.”

Art. 3º Fica acrescentado o art. 5º-B à Lei nº 8.469, de 07 de abril de 2006, com a seguinte redação:

“Art. 5º-B São obrigações do Estado:

I - repassar aos municípios os recursos previstos no Orçamento do Estado para a manutenção
do transporte escolar;

II - manter atualizado o Sistema Informatizado, módulo GPO - Gestão de Planejamento e
Orçamento/Transporte Escolar/SEDUC;

III - orientar e analisar a prestação de contas emitindo parecer e posterior aprovação e/ou
instauração de Tomada de Contas Especial;

IV - comunicar aos Municípios qualquer fato relevante quanto à execução do transporte escolar;

V- verificar o funcionamento das linhas do transporte escolar, por meio das Assessorias
Pedagógicas e Secretarias Municipais de Educação;

VI - efetuar visita nos Municípios para verificação da atividade de transporte, por técnico
capacitado da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer;

VII - orientar os trabalhos dos Conselhos do Transporte Escolar dos Municípios;

VIII – elaborar plano quinquenal de transporte escolar, com adequações a serem implantadas;
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IX – elaborar cadastro de rotas, frotas e empresas licitadas dos veículos que fazem o transporte
escolar de cada Município, com base no cadastro municipal;

X – realizar campanhas educativas, objetivando instruir a população sobre o direito à prestação
do serviço de transporte escolar adequado, bem como a efetuar denúncias do uso irregular;

XI – expedir normas de operacionalização dos recursos estaduais transferidos aos Municípios.”

Art. 4º Fica alterado o art. 6º da Lei nº 8.469, de 07 de abril de 2006, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 6º A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer suspenderá o repasse dos
recursos aos Municípios nas seguintes hipóteses:

I – omissão na prestação de contas na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento;

II – utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para sua execução,
conforme constatado por análise documental ou de auditoria;

III – rejeição da prestação de contas.

Parágrafo único O não encaminhamento da prestação de contas no prazo e forma previstos
implicará na suspensão dos repasses, ensejará a instauração de tomada de contas especial e a
adoção de medidas administrativas cabíveis para o ressarcimento do valor.”

Art. 5º Fica acrescentado o art. 6º-A à Lei nº 8.469, de 07 de abril de 2006, com a seguinte redação:

“Art. 6º-A Os recursos repassados aos Municípios serão destinados:

I – ao pagamento de despesas com reforma, seguro DPVAT, seguro veicular, licenciamento, impostos
e taxas, pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e
funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da
embarcação utilizada para o transporte dos estudantes da rede estadual de ensino, residentes na
zona rural, observados os seguintes aspectos:

a) somente poderão ser custeadas despesas com seguros, licenciamento, impostos e taxas, se forem
referentes ao ano em curso;

b) o veículo ou embarcação deverá possuir Certificado de Registro de Veículo ou Registro de
Propriedade da Embarcação em nome do Município/Estado de Mato Grosso e apresentar-se
devidamente regularizado junto ao órgão competente;

c) é vedada a realização de despesas com tarifas bancárias, multas, despesa com pessoal, tributos,
quando não incidentes sobre materiais e serviços contratados para consecução dos objetivos do
programa; d) todas as despesas apresentadas deverão guardar compatibilidade com a marca, modelo
e o ano do veículo ou da embarcação;

II - ao pagamento de serviços contratados junto a terceiros, obedecidas, por parte do prestador de
serviço, as exigências previstas nos artigos 136 e 138 da Lei federal nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, observados os critérios:

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;

b) o condutor do ônibus destinado à condução de escolares deverá ter idade superior a 21 anos em
atendimento aos requisitos estabelecidos na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e quando de
embarcação, possuir categoria de habilitação estabelecida pela autoridade competente;

c) a despesa apresentada deverá observar o tipo de veículo e o custo, em moeda corrente no país,
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por quilômetro ou estudante transportado.

III – ao pagamento de serviços para adequação e manutenção das rotas de rodovias não
pavimentadas utilizadas pelo transporte escolar rural.

Parágrafo único Gastos com outras despesas somente poderão ser realizados se houver previsão
expressa em regulamento da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer.”

Art. 6º Fica acrescentado o art. 6º-B à Lei nº 8.469, de 07 de abril de 2006, com a seguinte redação:

“Art. 6º-B Os recursos transferidos serão creditados, mantidos e geridos em contas bancárias
específicas, em banco oficial, cuja agência tenha sido indicada quando do cadastramento.

§ 1º Os recursos financeiros transferidos, enquanto não utilizados na sua finalidade, deverão ser
aplicados no mercado financeiro, se a previsão de seu uso não for imediata.

§ 2º As receitas obtidas em função de aplicação financeira serão, obrigatoriamente, computadas
a crédito do objeto da transferência e destinadas, exclusivamente, a sua finalidade, devendo
constar dos documentos e demonstrativos que integram a Prestação de Contas.”

Art. 7º Fica alterado o art. 9º da Lei nº 8.469, de 07 de abril de 2006, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 9º Será criado em âmbito municipal Conselho de Transporte Escolar, com a finalidade de realizar
o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos
dos recursos financeiros destinados ao transporte escolar.

§ 1º Os Conselhos, compostos por no mínimo 9 (nove) membros, serão criados por legislação
específica, observados os seguintes critérios de composição:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria
Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública estadual e municipal;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do município;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela
entidade de estudantes secundaristas.

§ 2º  Integrarão ainda os conselhos municipais, quando houver, 1 (um) representante do respectivo
Conselho Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares.

§ 3º Os membros dos conselhos terão mandato de, no máximo, 2 (dois) anos, permitida 1 (uma)
recondução por igual período.

§ 4º O Município encaminhará à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer/Coordenadoria
do Transporte Escolar os documentos relativos à criação do Conselho, na forma do regulamento.

§ 5º  São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste artigo:

I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito, e
dos Secretários Municipais;
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II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços
relacionados à administração ou controle interno dos recursos repassados pelo estado, bem como
cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, desses profissionais;

III - pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do
respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os respectivos
conselhos.

§ 6º  O presidente dos conselhos previstos no caput deste artigo será eleito por seus pares em reunião
do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos no
âmbito dos Municípios.

§ 7º  Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder
Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

 § 8º Ao criar a Comissão de Transporte Escolar o Município deverá encaminhar para Coordenadoria
de Transporte Escolar da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer:

I - ata da criação da Comissão;

II - cópia da publicação do Decreto do Executivo Municipal que criou a Comissão de Transporte
Escolar;

III - cópia dos documentos pessoais dos membros da Comissão, RG e CPF;

IV - endereço dos membros da Comissão.

V – outros documentos exigidos em normativa do estado.

§ 9º A Comissão de Transporte Escolar Municipal emitirá parecer nas prestações de contas e relatório
semestral acerca das condições do Transporte Escolar no Município.”

Art. 8º fica alterado o art. 10 da Lei nº 8.469, de 07 de abril de 2006, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 10 A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer constituirá Comissão tripartite que
decidirá sobre os casos trazidos pelos conselhos municipais.”

Art. 9º Os Municípios, no prazo de 180 dias a contar da publicação desta Lei, deverão constituir ou
reconstituir o Conselho de Transporte Escolar, apresentando-o à Secretaria de Estado de Educação, Esporte
e Lazer, sob pena de comprometimento do repasse dos recursos estaduais.

Art. 10 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo previsto no art. 38-A da Constituição Estadual.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que ora trago à apreciação deste Plenário propõe alterações na Lei nº 8.469, de 07 de abril
de 2006, que dispõe sobre o transporte de alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural de
Mato Grosso. São modificações e acréscimos fundamentados nas recomendações da Controladoria Geral do
Estado feitas após a emissão do Relatório de Avaliação dos Controles Internos da Atividade Transporte
Escolar, em Dezembro de 2017.

5



O competente trabalho da Controladoria teve por objetivo avaliar a aderência às normas, a adequação
dessas normas ao serviço prestado e as prestações de contas dos repasses de recursos públicos para o
transporte escolar da zona rural. Com o diagnóstico, foram extraídos dados e informações capazes de
indicar ao gestor do órgão as ações necessárias para aperfeiçoar o controle interno e o serviço de transporte
escolar em nível estadual e municipal, as quais propomos neste momento.

Segundo o Relatório, as evidências reunidas demonstram a existência de uma série de problemas
classificados como capazes de provocar danos à política pública do transporte escolar rural, seja pela
utilização inadequada ou pelo desperdício dos recursos públicos.

Dentre os inúmeros problemas detectados na auditoria cito: falta de segurança em veículos de transporte
dos alunos; inexistência de contratos de seguro da frota contratada; fragilidade na prestação de contas dos
recursos (como pagamentos sem a devida justificativa); ausência de atuação da Comissão de Transporte
Escolar; descontrole na execução dos serviços contratados em decorrência de licitações genéricas e
contratações de empresas sem expertise em transporte escolar; desvio de finalidade dos convênios com
pagamentos de serviços não permitidos; documentos de prestação de contas sem comprovação da
observância ao Código de Trânsito Nacional.

O Relatório da Controladoria Geral do Estado recomenda à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e
Lazer:

1. Instituir um Plano Quinquenal de Transporte Escolar, com adequações a serem implantadas
sucessivamente de forma planejada, exigindo dos municípios que doravante o serviço de transporte escolar
rural obedeça a alguns critérios objetivos de execução e prestação de contas;

2. Instituir manual sobre procedimentos licitatórios para a contratação de empresas de prestação de serviço
de transporte escolar, destinado aos municípios, devendo constar a preferência por pessoas jurídicas que
realizem o serviço, e que o tenham como atividade econômica principal;

3. Elaborar Manual de Prestação de Contas de Transporte Escolar, destinado aos municípios;

4. Exigir dos municípios que as empresas contratadas possuam a quantidade mínima de frota própria
adaptada ao transporte escolar conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro;

5. Exigir nas prestações de contas o cumprimento do art. 136 do CTB, inclusive a comprovação de inspeção
veicular, bem como, informem o detalhamento das linhas, itinerários e distâncias, e quais os instrumentos
utilizados para controlar o cumprimento dessas obrigações pelo transportador;

6. Instituir um campo no sistema Sigeduca para que os municípios informem a identificação dos veículos
utilizados, placa e RENAVAM incluídos, juntamente com informações do seguro contratado;

7. Propor mudanças na Lei nº 8.469/2006 com a criação de Conselhos de Transporte Escolar em
substituição às Comissões de Transporte Escolar, ampliando o controle social;

8. Elaborar um modelo de Regimento Interno para as Comissões (ou Conselhos de Transporte Escolar)
contendo descrevendo as atribuições previamente contidas nas leis e regulamentos;

9. Propor alterações na Lei nº 8.469/2006 para que o processo de composição das Comissões de Transporte
Escolar (ou Conselhos) se concretize por meio de eleições diretas;

10. Propor modificações na Lei nº 8.469/2006, definindo critérios de composição e formação dos Conselhos
de Transporte Escolar (ou Comissões de Transporte Escolar), ampliando os poderes que permitam à
sociedade opinar e decidir sobre todos os aspectos do serviço de transporte escolar;

11. Articular com a Agência Reguladora (AGER) as inspeções avaliações periódicas dos veículos utilizados
no transporte escolar rural;

12. Articular com o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) um plano permanente de capacitação dos
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profissionais condutores de veículos que atuam na prestação de serviço;

13. Instituir um plano de capacitação de servidores que atuam na Coordenadoria de Transporte Escolar e na
Gerência de Prestação de Contas, incentivando que os mesmos proponham regulamentos e normas para
definir os fluxos processuais de concessão de repasse dos recursos financeiros e análise dos processos de
prestação de contas;

14. Instituir planos de capacitação regionalizados destinados aos gestores municipais, servidores públicos e
prestadores do serviço de transporte escolar rural, visando orientar sobre normas e procedimentos, com
vistas a permitir a transparência e o controle social, além da melhora do serviço;

15. Obrigar que os veículos de transporte escolar sejam adesivados no modelo estabelecido pela
Controladoria Geral do Estado, indicando os telefones 162 (ligação local) ou 0800-647-1520 (discagem
gratuita) da Ouvidoria Geral, para recebimento de reclamações e denúncias sobre o serviço;

16. Adequar a Lei nº 8.469/2006 quanto à periodicidade dos repasses de recursos financeiros aos municípios.

Denota-se, pois, do documento da Controladoria-Geral do Estado, o risco que os escolares que utilizam o
transporte rural no estado estão expostos, vez que parte dos veículos contratados não cumpre, em especial,
as exigências das leis de trânsito no que tange à inspeção semestral para verificação dos equipamentos
obrigatórios e de segurança para condução.

É, destarte, uma situação que requer medidas urgentes para que os alunos possam ser transportados com
segurança, sem riscos à sua integridade física.

Por inúmeras vezes no texto do Relatório é sugerida a alteração da Lei 8.469/2006, que dispõe sobre o
transporte de alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural do estado, vez que inúmeras
inconsistências foram notadas, a legislação estadual não traz claramente as obrigações dos Municípios e,
ainda, apresenta controvérsias com o que é praticado atualmente.

Também é orientada, em várias citações, a composição ou recomposição e pleno funcionamento dos
Conselhos de Transporte Escolar, que atuam como agentes de controle e acompanhamento dos recursos
transferidos e da sua regular aplicação, sendo de suma importância sua participação nesse processo. 

As alterações e acréscimos que propomos na norma estadual estão em conformidade com os apontamentos
da Auditoria, e com certeza irão contribuir para que sejam melhoradas as condições de transporte dos alunos
da zona rural e, acima de tudo, oferecida mais segurança a esses alunos que se deslocam, diariamente, a
longas distâncias para estudar.

Assim, apresento o Projeto de Lei contando com o acolhimento pelos demais Pares, na certeza de sua
importância para que os controles e dados relativos à educação sejam melhorados e, haja garantia de
educação de qualidade a todos os mato-grossenses.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Fevereiro de 2018

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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