
ESTADO DO CEARÁ - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRACEMA

  Portaria nº 11/2016

Converte Notícia de Fato em Inquérito Civil Público e dá outras providências.

EMENTA:  INVESTIGAR  IRREGULARIDADES  NA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE

TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE NO MUNICÍPIO

DE IRACEMA.

      A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRACEMA,

através de seu membro que abaixo subscreve, no uso das atribuições previstas

na Constituição Federal  Brasileira,  art.  127,  caput,  e art.  129,  III  e IX; na Lei

Federal nº. 8.625/93, art. 27, caput, incisos I a IV, e seu parágrafo único, incisos I e

IV, c/c art. 80; na Lei 7.347/85, art. 8º, § 1º; na Lei Complementar Estadual nº.

72/2008, art. 114, inciso IV, alínea “b”, art. 116, inciso I, alínea “b”, art. 117, inciso

II,  parágrafo  único,  alíneas  “a”  e  “b”;  na  Resolução  007/2010/CPJ,  art.  11,

parágrafo único, e, ademais:

CONSIDERANDO a instauração de notícia  de fato a  partir  de

declarações (fls. 04) prestadas nesta Promotoria de Justiça pela Senhora

Antônia  Roselina  de  Moura,  no  sentido  de  que  vem sofrendo  com a

prestação do serviço de transporte escolar fornecido pelo Município de

Iracema;

    CONSIDERANDO que, nos termos do art. 11 da Resolução

N.º 007/2010-CPJ, “a peça de informação deverá ser concluída no prazo
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de 90 (noventa) dias, prorrogável, quando necessário, por até 30 (trinta)

dias, cabendo ao Órgão de Execução motivar a prorrogação nos próprios

autos”;

     CONSIDERANDO a  necessidade  de  realização  de  mais

diligências com o fim de apurar integralmente o fato; 

CONSIDERANDO que os direitos fundamentais inerentes

à infância e juventude devem ser assegurados com absoluta prioridade,

nos termos do artigo 227, caput, da Constituição Federal e do artigo 4º da

Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

CONSIDERANDO que o art. 208, da Constituição Federal,

dispõe que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a

garantia  de:  VII  –  ao  educando,  no  ensino  fundamental,  através  de

programas  suplementares  de  material  didático-escolar,  transporte,

alimentação  e  assistência  à  saúde;

CONSIDERANDO que a garantia  do direito à  educação

exige a oferta, pelo Poder Público, de condições adequadas de acesso à

escola,  sendo,  assim, imprescindível  a  colocação do transporte escolar

gratuito à disposição, constituindo sua falta, barreira intransponível ao

exercício  daquele  direito  constitucionalmente  garantido;



ESTADO DO CEARÁ - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRACEMA

CONSIDERANDO que nos termos do art. 54, inciso VII da

Lei 8.069/90, a criança e o adolescente serão atendidos com programas

suplementares  no  ensino  fundamental,  dentre  eles  o  de  transporte

escolar;

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 11, inciso VI,

da Lei  Federal  n.º  9.394/96 (Lei  de Diretrizes e Bases da Educação),  é

dever  do  Município  assumir  o  transporte  escolar  dos  alunos  da  rede

municipal;

CONSIDERANDO que  CABE  AO  MUNICÍPIO

PRESTAR O ADEQUADO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,  como garantia de

efetivo acesso ao ensino fundamental. Ressalta-se que a oferta irregular

do  ensino  fundamental,  neste  incluído  o  próprio  transporte  escolar,

acarreta crime de responsabilidade do administrador, nos termos do art.

208, § 2º da Constituição Federal, art. 54, § 2º, do Estatuto da Criança e do

Adolescente e  art.  5º,  §  4º,  da Lei  de Diretrizes e  Bases da Educação;

CONSIDERANDO que a educação está consagrada como

direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e

incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  objetivando  ao  pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua  qualificação  para  o  trabalho,  nos  termos  do  artigo  205  da  CF;
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CONSIDERANDO que Poder Público  tem que basear-se

nos  princípios  da  estabelecidos  para  a  Administração  Pública,

especialmente os definidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal,

devendo,  para  tanto,  DIRECIONAR  A  VERBA  DESTINADA  AO

TRANSPORTE  ESCOLAR  NOS  CASOS  EM  QUE  HAJA  A

NECESSIDADE  DE  SUA  APLICAÇÃO  E  NÃO  POR  MERA

CONVENIÊNCIA  DO  CIDADÃO;

           RESOLVE,  com  fundamento  do  art.  11,  parágrafo  único,  da

Resolução  007/2010/CPJ,  converter  a  Notícia  de  Fato  nº  2016/321165  em

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, observado o art. 127, c.c. art. 129, inciso III, da

Constituição Federal, c.c. art. 25, inciso IV, da Lei Orgânica Federal n. 8.625/93,

c.c. art. 103, inciso VIII, c.c. art. 201, inciso V, da Lei Federal n. 8.069/90 (Estatuto

da Criança e do Adolescente), com o objetivo de colher elementos de convicção

para, se necessário for, propor  ação civil pública ou termo de ajustamento de

conduta, com vistas a solucionar os problemas apontados.

1. Cadastre-se no sistema próprio Arquimedes e autue-se como Inquérito Civil

Público - ICP, na forma do art. 2º § 3º e art. 9º ambos da Resolução nº 007/2010

do CPJ-CE;

2. Considerando a necessidade da publicidade dos autos, determino com base

no art. 7º, § 2º da Resolução 23/2007, do CNMP e art. 30 da Resolução 007/2010,

do CPJ a publicação da presente Portaria nos locais de costume;
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3.  Nomeio  a  Técnica  Ministerial  Maria  Holanda  Oliveira  Lopes,  matrícula

216090-1-3,  para  secretariar  e  diligenciar  o  presente  Inquérito  Civil  Público

mediante  Termo  de  Compromisso,  nos  termo  do  Art.  3º,  inciso  VII,  da

Resolução  007/2010,  do  CPJ  e  art.  4º,  V,  da  Resolução  nº  23,  do  CNMP,

conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

4.  Proceda-se  comunicação  da  instauração  do  ICP ao  Conselho  Superior  do

Ministério Público, ao Centro Operacional de Apoio e Defesa do Patrimônio

Público (CAODPP), e ao CAOPIJ-EDUCAÇÃO, nos termos do art. 3º VIII da

Resolução nº 007/2010.

4. Oficie-se ao Prefeito Municipal de Iracema, solicitando-se o envio, no prazo

de 10 dias,  de  informações  sobre  as  dificuldades  na obtenção de  transporte

escolar por parte dos alunos alocados no Distrito dos Bastiões, bem como sobre

as  irregularidades observadas no transporte escolar do mencionado Distrito;

5. Oficie-se, com cópia desta Portaria, à Secretaria de Educação da Prefeitura de

Iracema,  solicitando-se  informações,  no  prazo  de  vinte  (20)  dias,  sobre  as

condições do transporte de escolares prestados diretamente pela Prefeitura ou

em  razão  de  contratos  administrativos  firmados  com  empresas  privadas,

indicando de que forma são exercidos o controle e a fiscalização desses veículos,

bem  como  enviando  cópias  dos  contratos  administrativos  em  vigor,

esclarecendo, por fim, se a empresa contratada pela Prefeitura tem terceirizado

os serviços contratados pelo Município a outros  particulares;
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6. Oficie-se, com cópia desta Portaria, ao Departamento Nacional de Trânsito,

estruturado  junto  ao  Ministério  das  Cidades,  com  cópia  desta  Portaria,

solicitando-se, dentro do possível, o envio de roteiro com orientações úteis para

a adequada fiscalização do transporte escolar de crianças e adolescentes nos

municípios;

7.  Oficie-se  ao  Supervisor  da  10ª  Regional  do  DETRAN-CE  (Circunscrição

Regional de Trânsito de Morada Nova), com cópia desta Portaria, solicitando-se,

no  prazo  de  trinta  (30)  dias,  informações  sobre  como  são  realizadas  neste

Município as vistorias nos veículos de transporte escolar,  indicando o local da

vistoria, bem como relacionando os funcionários que a realizam. Informe ainda

se já foi  realizada vistoria e inspeção nos veículos que prestam o transporte

escolar  no  Município  de  Iracema.  Sendo  positiva  a  resposta,  que proceda  a

juntada  aos  autos  do  relatório  de  inspeção.  Sendo  negativa  a  resposta,  que

realize  no  prazo  máximo  de  30  dias,  vistoria  e  inspeção  nos  veículos  que

prestam  o  serviço  de  transporte  escolar  no  Município  de  Iracema,  com  o

consequente envio de relatório circunstanciado das condições dos veículos.

8. Oficie-se à Secretária Municipal de Educação, bem como à Direção Regional

de Ensino,  solicitando-se que informem, no prazo de 15 (quinze) dias,  se as

escolas  municipais,  estaduais  e  as  particulares  que cada uma delas  controla

mantêm cadastro rigorosamente atualizado dos transportadores escolares.

Autue-se. Registre-se em livro próprio.  Expedientes necessários. 

Iracema/CE, 14 de junho de 2016.
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Alan Moitinho Ferraz

Promotor de Justiça


