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Este roteiro de atuação tem como ob-
jetivo auxiliar membros do Ministério 
Público na condução de procedimentos 
instaurados para apurar a malversação de 
verbas públicas destinadas à prestação de 
serviço público de transporte escolar e/ou 
a prestação inadequada do serviço.

A experiência no estado de Pernambu-
co tem demonstrado que, usualmente, 
o serviço público de transporte escolar é 
prestado de forma irregular, precária e em 
total descompasso com as normas de trân-
sito, frequentemente em consequência do 
desvio de recursos públicos que deveriam 
ser utilizados para a oferta do serviço. Co-
mumente, a contratação de pessoas físicas 
e jurídicas prestadoras do serviço é feita 
em decorrência de compromissos político-
-eleitorais locais. A consequência da pres-
tação inadequada do serviço público, além 
do prejuízo ao erário, é a exposição a risco 
da integridade física e da vida de crianças, 

adolescentes e adultos.
Este trabalho é fruto de debates e da atu-

ação em parceria de diversos órgãos fisca-
lizadores no âmbito do Fórum de Comba-
te à Corrupção no Estado de Pernambuco 
e contou com a colaboração direta de téc-
nicos do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco e da Secretaria de Pesquisa e 
Análise (Spea) de Pernambuco.

O roteiro está estruturado em quatro 
partes. A primeira é destinada  a uma veri-
ficação preliminar acerca da existência de 
indícios de malversação de recursos públi-
cos e de prestação inadequada do serviço 
de transporte escolar, e consiste na colhei-
ta de informações com as prefeituras e os 
órgãos fiscalizadores.

Caso não haja procedimentos investi-
gativos em curso, sugere-se ao(à) procu-
rador(a) da República estabelecer contato 
com os demais órgãos fiscalizadores a fim 
de obter informações sobre os municípios 

Apresentação 
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da respectiva área de atuação, com a fina-
lidade de estabelecer prioridades. Nesse 
sentido, ressalta-se a iniciativa do Tribu-
nal de Contas do Estado de Pernambuco 
(TCE-PE) no desenvolvimento de uma 
matriz de risco voltada ao levantamento 
de indícios de malversação de recursos 
públicos no serviço de transporte escolar.

Na segunda parte do roteiro, sugerem-se 
algumas diligências para aprofundamento 
da investigação. 

A terceira parte enumera algumas das 
medidas que podem ser adotadas pelo(a) 
procurador(a) da República para regulari-
zação do serviço e/ou punição dos agentes 
responsáveis pela eventual prática de atos 
de improbidade administrativa. 

Ao final, são apresentados modelos de 
peças processuais e extraprocessuais.

Espera-se que o roteiro de atuação con-
tribua para um trabalho mais eficaz do 
MPF e permita a regularização do trans-

porte escolar nos municípios, com econo-
mia de recursos públicos e eficiência na 
prestação do serviço.

Apresentação 
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I. Roteiro de Atuação 
Transporte Escolar

1. COLHEITA DE INFORMAÇÕES

Nesta fase, o objetivo é angariar infor-
mações básicas sobre como o município/
estado tem realizado a prestação do servi-
ço público de transporte escolar.  

I) Sugere-se solicitar ao município/
Estado as seguintes informações:

a. Qual(is) a(s) fonte(s) de recursos utili-
zados para custear o serviço de transporte 
escolar (federal, estadual e/ou municipal)? 

b. Quais são os custos fixo e variável com 
transporte escolar? Qual o custo por alu-
no? Qual o custo por km? Qual o custo por 
rota? Qual o custo mensal?

c. Quem presta o serviço? O município/
estado diretamente? O município/estado 
por meio de uma empresa contratada e/ou 
pessoas físicas contratadas? Ou são adota-
das as duas formas de prestação?

d. Há veículos próprios realizando o ser-
viço ou não? Quantos? Caso haja, qual(is) 
a(s) fonte(s) do(s) recurso(s) utilizado(s) 
para a aquisição dos veículos? Solicitar lista 
com placa e marca dos veículos e a identi-
ficação do proprietário do veículo. Solicitar 
as mesmas informações quanto aos veícu-
los disponibilizados por empresas contra-
tadas que sejam utilizados para a prestação 
de serviço de transporte escolar.

e. Qual o número de motoristas? Qual o 
tipo de vínculo dos motoristas com o muni-
cípio/estado (estatuário, contratado etc.)?  
Qual é a remuneração por eles recebida? 
Qual é o tipo de habilitação de cada um de-
les? Os motoristas frequentaram curso es-
pecífico para transporte escolar? Solicitar 
lista com nome, qualificação, tipo de CNH 
e informações sobre frequência a curso es-
pecífico em relação a todos os motoristas. 
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f. As rotas são georreferenciadas? Há plano 
de transporte escolar? Quantas rotas exis-
tem? Qual é a quilometragem total percor-
rida diariamente na prestação de serviço 
de transporte escolar, seja ele diretamente 
prestado pela Administração Pública ou 
pelo contratado? Qual é a quilometragem 
de cada uma das rotas? Quantos alunos 
são transportados por rota? Quantos alu-
nos são transportados por turno?

g. Qual é o gasto mensal com aquisição 
de combustível para prestação do serviço 
de transporte escolar? Qual(is) a(s) fonte(s) 
de recursos empregados nessa despesa?

h. Os estudantes da rede estadual tam-
bém são transportados por veículos do 
município?

i. Os ônibus do programa do Governo 
Federal Caminho da Escola também são 
utilizados para o transporte intermunici-
pal de alunos?

j. Houve licitação(ões) para contratação 
do serviço de transporte escolar? Qual(is) 
foi(ram) a(s) modalidade(s) de licitação 
adotada(s)? Qual(is) é(são) o(s) número(s) 
do(s) processo(s) licitatório(s)?

k. Em relação à(s) licitação(ões) even-
tualmente realizada(s) ou em andamento: 
Qual o objeto do certame? Qual foi o nú-
mero de rotas licitadas? O edital da licita-
ção contou com projeto básico (plano de 
transporte escolar)? As rotas são georrefe-
renciadas? Qual foi o valor total licitado? 
Qual foi o valor mensal licitado? Caso a 
licitação não esteja concluída, em que fase 
se encontra?

l. Houve licitação(ões) para locação de 
veículos a serem destinados ao transporte 
escolar?

m. Há contrato(s) vigente(s) para pres-
tação, parcial ou total, do serviço de trans-
porte escolar? Qual o prazo contratual, 
incluindo eventuais aditivos? Qual a data 
prevista para o encerramento desse prazo?

n. Há contrato(s) vigente(s) para loca-
ção de veículo(s) destinado(s) ao trans-
porte escolar? Qual o prazo contratual, 
incluindo eventuais aditivos? Qual a data 
prevista para o encerramento
desse prazo?

I. Roteiro de Atuação Transporte Escolar
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II) A partir das informações encami-
nhadas pelo município/estado (dados 
sobre motoristas e veículos), sugere-se 
solicitar ao Departamento Estadual 
de Trânsito as seguintes informações:

a. Os motoristas estão devidamente ha-
bilitados e qualificados mediante frequên-
cia a curso específico para a prestação do 
serviço de transporte escolar?

b. Os veículos foram submetidos à ins-
peção veicular e estão aptos à prestação do 
serviço de transporte escolar?

2. DILIGÊNCIAS

As informações prestadas pelo municí-
pio/estado devem ser examinadas pelo(a) 
procurador(a) da República, com vistas à 
identificação de possíveis irregularidades, 
as quais podem consistir em malversação 
de recursos públicos ou em prestação ina-
dequada do serviço, como:

a. Com relação à regularidade da des-
pesa: ausência de georreferenciamento 
de rotas; número de rotas incompatível 
com o número de alunos por turno (p. ex.: 
em média, um ônibus comporta quaren-
ta pessoas, daí por que o número de alu-
nos por turno dividido por quarenta não 
deve superar significativamente o núme-
ro de veículos utilizados por turno); gasto 
mensal de combustível incompatível com 
quilometragem rodada; inidoneidade da 
empresa contratada (aferível por meio de 
consulta aos bancos de dados disponíveis); 

b. Com relação à adequação da presta-
ção do serviço: incompatibilidade (mode-
lo e/ou ano) do veículo para o transporte 
de alunos (aferível por meio de consulta 
ao Infoseg); ausência de habilitação ou 
qualificação dos motoristas (tipo de CNH 
e frequência a curso específico).

Se há indícios de malversação de 
recursos públicos, sugere-se:

a. Solicitar ao município/estado a do-
cumentação relativa ao(s) projeto(s) bá-
sico(s), ao(s) processo(s) licitatório(s), 
contrato(s), aditivo(s) e à liquidação de 
despesa (documento atestando a presta-
ção do serviço, nota de empenho, ordem 
de pagamento, nota fiscal e recibo), bem 
como portaria de nomeação do responsá-
vel pelo acompanhamento e fiscalização 
do contrato;

b. Investigar se a empresa contratada 
está em efetivo funciona-
mento, por meio das se-
guintes diligências:

I. Roteiro de Atuação Transporte Escolar
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PROCEDIMENTO FERRAMENTA DE PESQUISA

Verificar a semelhança entre os endereços da sede da empresa e de seus sócios. REDE SEPRO/CPF-CNPJ/CNE

Verificar a situação fiscal da empresa na época da licitação (Apta, Inapta, Suspensa ou Baixada). REDE SEPRO/CPF-CNPJ/SINTEGRA

Verificar se as licitantes possuem sócio(s) em comum, bem como o mesmo contador. REDE SEPRO/CPF-CNPJ

Verificar se há grau de parentesco entre sócios de licitantes distintas. REDE SEPRO/CPF-CNPJ/CNIS/INFOSEG

Verificar se os sócios das licitantes têm vínculo com o Poder Público. REDE SEPRO/CPF-CNPJ/CNIS

Verificar se os sócios das licitantes têm ocupação profissional (CBO) incompatível
com a atividade econômica da empresa.

REDE SEPRO/CPF-CNPJ/CNIS

Verificar se a atividade econômica da licitante é incompatível com o objeto do certame. REDE SEPRO/CPF-CNPJ/CNIS/CNE

Verificar mudanças frequentes de endereço da empresa. REDE SEPRO/CNPJ/CNE

Verificar se a empresa possui quadro de funcionários registrados
na época da licitação/contratação.

REDE SEPRO–RAIS/CNISA/OITIVA
DE MOTORISTAS *

Verificar veículos cadastrados em nome da empresa. SISTEMA DETRAN

Localizar a sede da pessoa jurídica com obtenção de foto do local.
GOOGLE STREET VIEW/SERVIDOR VAI
AO LOCAL, CERTIFICA E TIRA FOTOS.

I. Roteiro de Atuação Transporte Escolar
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 1. A requisição pode ser feita por meio de ofício dirigido ao Detran, 
solicitando que: a) proceda à fiscalização dos veículos que são 
utilizados para o transporte de estudantes da rede estadual/
municipal de ensino matriculados nas escolas públicas situadas 

no município em questão, no sentido de averiguar se o referido 
serviço está sendo realizado de acordo com as prescrições do Código 
de Trânsito (Lei nº 9.503/1997); b) caso seja verificada alguma 
irregularidade, remeta ao MPF cópia do auto de infração e cópia 

da documentação comprobatória da regularização do veículo, 
após o fim do prazo concedido para tanto, nos casos em que tal 
regularização seja possível e autorizada pelo Detran.

c. Proceder à oitiva dos motoristas, dos 
proprietários dos veículos (ver roteiro de 
perguntas no anexo 1) e do responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do 
contrato;

d. Confrontar os dados do censo escolar 
com o número de alunos transportados;

e. Apurar qual a destinação final dos 
recursos públicos utilizados para o paga-
mento do serviço de transporte escolar. 
Sugere-se: e.1) consultar os extratos ban-
cários da conta-corrente em que foram  
depositados os recursos utilizados no sítio 
eletrônico do FNDE: <https//www.fnde.
gov.br/sigefweb/index.php/extratos>; 
e.2) requerer judicialmente o afastamento 
do sigilo bancário das pessoas jurídicas e/
ou físicas, destinatárias dos pagamentos; 

f. Solicitar, se necessário, fiscalização 
por parte do Tribunal de Contas do Esta-
do, do Tribunal de Contas da União ou da 
Controladoria-Geral da União.

Se há indícios de que a prestação do 

serviço é realizada de forma inade-

quada, sugere-se:

a. Requisitar ao Departamento Estadu-
al de Trânsito a realização de fiscalização 
específica1;

b. Expedir Recomendação para o muni-
cípio/estado (ver modelo do anexo 2);

c. Firmar Termo de Ajustamento
de Conduta.

I. Roteiro de Atuação Transporte Escolar
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3. MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS
E JUDICIAIS

Caso seja comprovada a malversação 
dos recursos ou não seja regularizado o 
serviço, sugere-se o ajuizamento das se-
guintes ações:
• Ação Civil Pública para anulação do 
contrato e/ou processo licitatório;
• Ação de Improbidade Administrativa;
• Ação Civil Pública para compelir o mu-
nicípio/estado a adequar o serviço;
• Recomendação ao FNDE de bloqueio 
dos valores já creditados e de suspensão 
de repasse dos recursos, com fundamento 
nos artigos 12 e 19 da Resolução nº 5, de 
28 de maio de 2015, do FNDE (ver modelo 
do anexo 3);
• Comunicar ao TCE os ilícitos encontra-
dos, a fim de que sejam levados em conta 
por ocasião do exame anual de prestação 
de contas.

I. Roteiro de Atuação Transporte Escolar
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• Entrevistador:
• Órgão: 

• Nome do motorista entrevistado:
• CPF:

INFORMAÇÕES OBTIDAS
• Itinerário(s) nº / Turno / Descrição do Percurso / Quant. de Passageiros:

• Carteira de Habilitação do Motorista:
• Categoria da CNH:
• Tem curso especializado de transporte escolar?
• Veículo / Placa / Ano de Fabricação / Capacidade:

• Quem é o proprietário do veículo?
• Desde quando trabalha no transporte escolar nesse município?
• Qual o valor recebido pelos serviços?
• Quantos quilômetros são percorridos diariamente?
• Escolas atendidas:

• Fazia outras rotas antes? Quais?
• Quem o convidou para trabalhar com transporte escolar?
• Quem é o responsável pelas despesas do veículo (combustível, manutenção etc.)?

• Tem carteira de trabalho assinada? Qual é o salário recebido?
• Quem faz o pagamento do salário? Como é feito esse pagamento (depósito, cheque etc.)?
• Qual o nome da empresa?
• Quem é o proprietário?
• Quem representa a empresa no município?
• Onde é realizado o pagamento?
• A Prefeitura realiza vistorias nos veículos?
Quem é o responsável da Prefeitura pela fiscalização?

Atividades relativas ao transporte escolar efetivamente realizadas pela empresa:

Quando você não pode, quem dirige por você? Quem paga essa pessoa?

Local/Data 
 

Assinatura Servidor                                        Assinatura Motorista

II. Anexos

ANEXO 1: ENTREVISTA COM MOTORISTA
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ANEXO 2:
RECOMENDAÇÃO AO MUNICÍPIO

RECOMENDAÇÃO Nº 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos 
autos do Inquérito Civil nº (preencher), pelo(a) 
procurador(a) da República infra-assinado, no uso 
de suas atribuições constitucionais e legais, com 
fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II, III e 
IX, da Constituição da República, nos artigos 2º, 
5º, incisos I, h, IV, V e VI, e 6º, incisos VII, XIV, “f”, 
e XX, da Lei Complementar nº 75/1993, no artigo 
23 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
e no artigo 15 da Resolução nº 23, de 17 de setem-
bro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, e

CONSIDERANDO ser a educação direito de 
todos os cidadãos, constitucionalmente assegura-
do, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
preparando-o para o efetivo exercício da cidadania 
e sua qualificação profissional, nos termos do arti-
go 205 da Constituição da República;

CONSIDERANDO que a Constituição da Re-
pública prevê no seu artigo 227, regulamentado 
pelos artigos 3º, 4º e 5º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), ser 
dever da família, da sociedade e do Estado assegu-
rar à criança e ao adolescente, com absoluta prio-
ridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade de convivên-
cia familiar e comunitária;

CONSIDERANDO que a Constituição da Repú-
blica estabelece em seu artigo 208, inciso VII, que o 
dever do Estado com a educação será efetivado me-
diante a garantia de atendimento ao educando, em 
todas as etapas da educação básica, por meio de pro-
gramas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 54, 
inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente 
é dever do Estado assegurar à criança e ao adoles-
cente programa suplementar de transporte;

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/1996) 
estabelece, no artigo 10, inciso VII, que os estados 
incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar 
dos alunos da rede estadual e no artigo 11, inciso 
VI, que os municípios incumbir-se-ão de assumir 
o transporte escolar dos alunos da rede municipal;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 
21 e 24 do Código de Trânsito (Lei Federal nº 
9.503/1997); 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 
10.880/04 instituiu o Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte do Escolar (PNATE), no âmbito do 
MEC, a ser executado pelo Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), com o objetivo de 
garantir o transporte escolar dos alunos da educação 

básica pública, residentes em área rural, por meio de 
assistência financeira, em caráter suplementar, aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municípios;

CONSIDERANDO que a Resolução FNDE nº 
5, de 28 de maio de 2015, estabelece que o PNATE 
consiste na transferência, em caráter suplementar, 
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de 
recursos financeiros destinados a custear a oferta de 
transporte escolar aos alunos da educação básica pú-
blica, residentes em área rural, com o objetivo de me-
lhorar as condições de acesso à educação;

CONSIDERANDO a existência do programa 
Caminho da Escola, criado pela Resolução nº 3, de 
28 de março de 2007, cujo objetivo é a concessão, 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), de linha de crédito espe-
cial para a aquisição, pelos estados e municípios, 
de ônibus zero-quilômetro com capacidade para 
23 ou mais passageiros/estudantes e de embarca-
ções novas;

CONSIDERANDO que o transporte escolar 
em veículos inadequados coloca em risco a vida e a 
integridade de crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO existir interesse federal 
na correta aplicação dos recursos públicos trans-
feridos pela União para a prestação de serviço de 
transporte escolar; 
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RESOLVE recomendar ao prefeito do municí-
pio de _________ que:

a) verifique se o serviço de transporte escolar da 
rede municipal/estadual está sendo prestado em 
conformidade com o Código de Trânsito, em es-
pecial artigos 136 a 139, e Resoluções do Detran e 
Contran;

b) Caso contrário, proceda à regularização da 
prestação do serviço  no prazo de 60 (sessenta 
dias) e/ou notifique a empresa prestadora de servi-
ço para tanto, encaminhando documentação com-
probatória.

Adverte-se que a presente Recomendação dá ci-
ência e constitui em mora o destinatário, podendo 
a omissão na adoção das providências recomenda-
das implicar o manejo das medidas administrati-
vas e ações judiciais cabíveis, na forma do artigo 
23, § 2º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF. 

                      
Local, Data.

Procurador(a) da República
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objetivo de garantir o transporte escolar dos alu-
nos da educação básica pública, residentes em área 
rural, por meio de assistência financeira, em cará-
ter suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios;

CONSIDERANDO que a Resolução FNDE nº 
5, de 28 de maio de 2015, estabelece que o PNATE 
consiste na transferência, em caráter suplementar, 
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 
de recursos financeiros destinados a custear a oferta 
de transporte escolar aos alunos da educação básica 
pública, residentes em área rural, com o objetivo de 
melhorar as condições de acesso à educação;

CONSIDERANDO a existência do programa 
Caminho da Escola, criado pela Resolução nº 3, de 
28 de março de 2007, cujo objetivo é a concessão, 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), de linha de crédito espe-
cial para a aquisição, pelos estados e municípios, 
de ônibus zero-quilômetro com capacidade para 
23 ou mais passageiros/estudantes e de embarca-
ções novas;

CONSIDERANDO que o transporte escolar 
em veículos inadequados coloca em risco a vida e a 
integridade de crianças e adolescentes;

ANEXO 3:
RECOMENDAÇÃO AO FNDE

RECOMENDAÇÃO Nº 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos 
autos do Inquérito Civil nº (preencher), pelo(a) 
procurador(a) da República infra-assinado, no uso 
de suas atribuições constitucionais e legais, com 
fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II, III e 
IX, da Constituição da República, nos artigos 2º, 
5º, incisos I, h, IV, V e VI, e 6º, incisos VII, XIV, “f”, 
e XX, da Lei Complementar nº 75/1993, no artigo 
23 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
e no artigo 15 da Resolução nº 23, de 17 de setem-
bro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, e

CONSIDERANDO ser a educação direito de 
todos os cidadãos, constitucionalmente assegurado, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, pre-
parando-o para o efetivo exercício da cidadania e 
sua qualificação profissional, nos termos do artigo 
205 da Constituição da República;

CONSIDERANDO que a Constituição da Re-
pública prevê no seu artigo 227, regulamentado 
pelos artigos 3º, 4º e 5º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90), ser de-
ver da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente, com absoluta priorida-
de, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade de convivência 
familiar e comunitária;

CONSIDERANDO que a Constituição da Re-
pública estabelece em seu artigo 208, inciso VII, 
que o dever do Estado com a educação será efeti-
vado mediante a garantia de atendimento ao edu-
cando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material di-
dático-escolar, transporte, alimentação e assistên-
cia à saúde;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 54, 
inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente 
é dever do Estado assegurar à criança e ao adoles-
cente programa suplementar de transporte;

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/1996) 
estabelece, no artigo 10, inciso VII, que os estados 
incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar 
dos alunos da rede estadual e no artigo 11, inciso 
VI, que os municípios incumbir-se-ão de assumir 
o transporte escolar dos alunos da rede municipal;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 
21 e 24 do Código de Trânsito (Lei Federal nº 
9.503/1997);

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 
10.880/2004 instituiu o Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no âm-
bito do MEC, a ser executado pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o 
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CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 
5, de 28 de maio de 2015, do FNDE, em especial 
no artigo 19, que determina que o FNDE suspen-
derá o repasse dos recursos financeiros à conta do 
PNATE, nos termos do § 1º do art. 5º da Lei nº 
10.880, de 2004, quando os recursos forem utili-
zados em desacordo com os critérios estabelecidos 
para a execução do PNATE, mediante constatação 
de análise técnica documental do FNDE, auditoria 
ou outros meios; 

CONSIDERANDO existir interesse federal 
na correta aplicação dos recursos públicos trans-
feridos pela União para a prestação de serviço de 
transporte escolar; 

CONSIDERANDO que foi constatado no In-
quérito Civil nº X, a seguinte irregularidade na 
execução do PNATE no município X:

RESOLVE recomendar ao FNDE, na pessoa do 
seu presidente, que suspenda o repasse dos recur-
sos financeiros à conta do PNATE ao município X, 
até que seja sanada a irregularidade acima indicada.

Adverte-se que a presente Recomendação dá ci-
ência e constitui em mora o destinatário, podendo 
a omissão na adoção das providências recomenda-
das implicar o manejo das medidas administrati-
vas e ações judiciais cabíveis, na forma do artigo 
23, § 2º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF. 

                     
Local, Data.
Procurador(a) da República
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