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TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA  OBJETIVANDO
GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

que firmam o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio da Promotoria de Justiça de

….... e o MUNICÍPIO DE …...........

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, representado pelo(a)

Promotor(a)  de  Justiça,  …...........,  Titular  da  Promotoria  de  Justiça  de  ….........   e  o

Município  de  …......,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  com  sede  na

Rua....................,  nesse Município, neste representado por seu Prefeito Constitucional,

…................... e pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação …..................., e

CONSIDERANDO que o Constituinte Originário erigiu o direito à Educação

ao  patamar  de  Direito  Social,  previsto  no  art.  6º  da  Constituição  Federal  de  1988,

integrante do mínimo existencial, indispensável à condição humana digna, estatuída pelo

art. 1º da Carta Magna como fundamento do Estado Democrático de Direito;

CONSIDERANDO que o direito fundamental à educação é, nos temos do

artigo  205,  caput,  da  Constituição  Republicana  de  1988,  dever  do  Estado,  a  quem

compete proporcionar os meios de acesso a tal garantia;

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

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

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,  à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
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e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,

exploração, violência, crueldade e opressão.”; 

CONSIDERANDO que Constituição Federal de 1988, e a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), disciplinam, entre outros princípios, que

o ensino será ministrado com garantia do padrão de qualidade; 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 208, VII da Constituição Federal

de 1988, e art. 4º, inciso VIII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, “O dever

do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I – ensino fundamental

obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele

não  tiveram  acesso  na  idade  própria;  VII  -  atendimento  ao  educando,  no  ensino

fundamental,  através  de  programas  suplementares  de  material  didático-escolar,

transporte, alimentação e assistência à saúde.” 

CONSIDERANDO  o  Programa  Interinstitucional  Educação  de

Qualidade: direito de todos os maranhenses no qual o Ministério Público do Estado

do Maranhão em parceria com organismos institucionais do Poder Público e da sociedade

civil,  empreendem  esforços  no  sentido  de  melhorar  os  indicadores  da  educação

maranhense, concentrando esforços nos seguintes eixos de atuação: alimentação escolar,

transporte escolar, educação infantil e qualidade da educação;

CONSIDERANDO  as  deliberações  emanadas  do  Encontro  Regional  de

Educação, promovido pelo Ministério Público Estadual, nos dias 02 e 03 de outubro de

2013,  na  cidade  de  Pedreiras/MA,  tendo  sido  assumidos  os  seguintes  compromissos:

Manter um cadastro atualizado dos motoristas,  dos veículos e das rotas;  Identificar  e
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retirar  os  motoristas  não  habilitados;  Aplicar  multa  nas  empresas  licitadas  que  não

mantenham transporte escolar de acordo com os padrões previstos em lei; - Realizar curso

sobre  direção  defensiva  e  cuidados  com  transporte  escolar  para  os  motoristas;

Fiscalização  das  condições  dos  veículos  por  parte  dos  órgãos  de  trânsito  Estadual  e

Municipal; - Formação para os conselheiros do FUNDEB para realizarem uma fiscalização

mais  qualificada  do  transporte  escolar,  inclusive  no  que  diz  respeito  a  realização  de

licitação na sua aquisição e verificar se os licitados são os que de fato estão em operação,

verificando ainda a transparência nas licitações e se o valor dos veículos contratados são

compatíveis com os preços dos veículos novos; - Rever e reestruturar a distribuição da

rede  escolar  rural  para  facilitar  as  rotas  do  transporte  escolar;  Ampliar  a  frota  de

transporte escolar no município.

RESOLVEM firmar o presente  COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA, conforme prevê o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 585, inciso II, da Lei

Adjetiva Civil, bem como atender ao que dispõe a Carta Política de 1988, no tocante à

educação, art. 205 e seguintes, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, consoante as

cláusulas a seguir elencadas: 

1  –  Providenciar  no  prazo  máximo de  ___(______)  meses,  a  adequação  da  frota  de

veículos que prestam serviço de transporte escolar ao que prevê o Código Brasileiro de

Trânsito. 

2 – Providenciar no prazo supra sejam os veículos escolares que prestam serviços para o 

Poder Público Municipal, submetidos a vistoria do DETRAN/CIRETRAN somente retornando

a circular após a devida inspeção e autorização do respectivo órgão.

3  –  Prover  a  função  de  motorista  mediante  a  realização  de  concurso  público  para

provimento de cargo efetivo, nos termos do do art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro,
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no prazo de ____(_______) meses.

4 – Ampliar a frota de transporte escolar do Município de ….., no prazo de ….......;

5  –  Rever e reestruturar a distribuição da rede escolar rural para facilitar as rotas do

transporte escolar, no prazo de ____(_______) meses.

6  –  Manter  um cadastro  atualizado  dos  motoristas,  dos  veículos  e  das  rotas,  dando

publicidade ao cadastro, no prazo de …...........;

7 – Exercer a fiscalização, no exercício do poder de polícia administrativa do Município,

caso seja feita licitação para prestação de serviço por parte de Empresa, aplicando multa

nas empresas licitadas que não mantenham transporte escolar de acordo com os padrões

previstos em lei, identificando e retirando motoristas não habilitados e que não tenham

capacitação  específica  acerca  de  direção  defensiva,  cuidados  básicos  com  transporte

escolar e relacionamento humano;

8  –  Se  comprometer  a  cumprir  o  Decreto  n.º  7.507/2011,  adotando  os  seguintes

procedimentos: - manter os recursos do FUNDEB e o PNATE em conta específica aberta no

Banco  do  Brasil;  -  movimentar  os  recursos  destas  contas  exclusivamente  por  meio

eletrônico,  mediante  crédito  em  conta-corrente  de  titularidade  dos  fornecedores  e

prestadores de serviços devidamente identificados, salvo exceções previstas no Decreto

n.º 7.507/11; - não transferir os recursos destas contas para outras contas de titularidade

do Município;  

9 – Promover capacitação para os conselheiros do FUNDEB a fim de que os mesmos

realizem uma fiscalização  mais  qualificada  do  transporte  escolar,  inclusive  no  que  diz

respeito  a  fiscalização  nas  licitações  realizadas  para  aquisição  de  transporte  escolar,

verificando  inclusive  se  os  veículos  licitados  são  os  que  de  fato  estão  em operação,

viabilizando  o  princípio  da  transparência  nas  licitações  e  se  o  valor  dos  veículos

contratados são compatíveis com os preços dos veículos novos; 

10 – Se comprometer a adquirir veículos para a realização de transporte escolar mediante
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adesão  a  uma  das  seguintes  Atas  de  Registro  de  Preços  do  FNDE,  disponíveis  em

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais/pregoes-eletronicos/pregoes-

eletronicos-2013/item/687-pregao-eletronico-n-63-2013-registro-de-precos:

COMPROMETE-SE, o Município de …........., até a data de …............, a

encaminhar  a  esta  Promotoria  de  Justiça  relatório  individualizado,  das  providências

adotadas, referente à efetivação das cláusulas elencadas nos itens 1 a 7 supra descritos;

DAS COMINAÇÕES LEGAIS

1 – Fica reconhecida a  Comarca de …......... como foro competente para

dirimir  quaisquer  questões  relativas  ao  presente  Compromisso  de  Ajustamento  de

Conduta, sem privilégio de qualquer outro, por força do disposto nos arts. 208 c/c 148 do

Estatuto da Criança e Adolescente e arts. 205 a 208, da Constituição Federal;

2  –  O  cumprimento  do  presente  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE

CONDUTA encerrará a demanda em pleito, sendo que o não cumprimento, nos prazos

estabelecidos, implicará em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada

uma das cláusulas descumpridas;

3 – A aplicação da multa se destinará ao Fundo Municipal da Criança e do

Adolescente, a que se refere o artigo 13 da Lei nº 7.347/85;

 

Por estarem assim perfeitamente acordadas as condições ora estipuladas, os

compromissados assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
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 …............, …....... de …..........

Promotor(a) de Justiça

Secretário(a) Municipal de Educação

Prefeito(a) Municipal

TESTEMUNHAS
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