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1. RESUMO 

 

A Constituição Cidadã, o texto supremo de 1988, confere ao Município, 

juntamente com os demais membros da Federação, autonomia administrativa 

conforme se depreende dos seus artigos 29 e 30, e neste último está encartada a 

competência municipal para: “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial” 

Em que pese já haver a garantia do transporte público de passageiros no 

artigo 30 da Constituição Federal, o Congresso Nacional promulgou a Emenda 

Constitucional nº 90/2015, que alça o transporte a direito social, a saber: “são direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” 

O transporte de uma forma geral está presente em todas as atividades das 

cidades brasileiras, e nesse diapasão o transporte público coletivo de passageiros é 

de fundamental importância. Nas áreas urbanizadas tem-se que o transporte coletivo 

de passageiros opera como um alternativa aos veículos próprios, portanto surge como 

forma de baratear o transporte e atualmente muito se tem falado acerca do seu papel 

de diminuir o trânsito nas grandes cidades, bem como nas zonas rurais sua 

importância é ainda maior, uma vez que quase sempre trata-se do único meio de 

transporte existente. 

Nesta esteira cumpre ao Gestor Público Municipal, se utilizando das 

ferramentas administrativas disponíveis,  encontrar soluções que tornem viáveis a 

elaboração de um projeto de transporte público de passageiros adequado as 

necessidades e realidade de cada município, sem se abster da legalidade e com as 

restrições financeiras e orçamentárias que tanto assombra os cofres públicos na 

atualidade. 

 

Palavras-chave: Constituição Brasileira; Competências Municipais; Gestão 
Pública;Transporte Público de Passageiros. 
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2. INTRODUÇÃO                  

 

Em virtude da diminuição da atividade econômica pelo qual o passa o pais, 

há cada vez menos recursos para distribuição entre os entes da federação. 

Desta forma, tem-se que os municípios mais pobres ou não possuem 

transporte público regulamentado ou o possuem a título precário. A partir destas 

premissas questiona-se: como os pequenos municípios cumprirão a determinação 

Constitucional de prover o transporte público coletivo, tendo como contraponto a 

obrigação de também cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal que obriga a todos os 

entes da federação a comprometer seus programas governamentais, compostos por 

atividades e projetos, apenas com recursos financeiros previstos nas peças 

orçamentárias? Cumprir uma Lei ou outra? Eis a questão! 

Esse trabalho visa analisar a situação do transporte coletivo em pequenos 

municípios com vistas ao cumprimento Constitucional da obrigação do Município em 

promover o transporte versus as restrições orçamentárias existentes, quais sejam:I – 

pesquisar o histórico do transporte público no Brasil; II – apontar as dificuldades dos 

pequenos municípios em promover o transporte público de sua competência; III – 

pesquisar e relacionar soluções encontradas por alguns municípios 

Considerando as gerações dos direitos humanos tem-se que; a primeira 

geração seriam a dos direitos de liberdade, individuais, civis e políticos, a segunda 

geração consiste nos direitos voltados à igualdade (econômicos, sociais e culturais) e 

a terceira geração pautada pelo ideal de fraternidade, ou seja: tem-se a geração dos 

direitos difusos e coletivos. 

É na segunda geração dos direitos humanos que se encontra o tema 

pesquisado; o direito ao transporte, portanto compreendido dentro do direito a 

igualdade, tem-se que o mesmo deve ser prestado com qualidade, segurança e dentro 

dos parâmetros legais.  

Quando a Constituição garante o transporte coletivo e ordena que os 

municípios o façam, está a garantir o direito à população, principalmente às menos 

favorecidas que não possuem carro, o direito a ir trabalhar, estudar, frequentar a igreja 

ou simplesmente passear. O veículo de transporte coletivo é seu veículo particular, o 

qual ela espera que chegue no horário, com manutenção em dia e com segurança. 

É nesse contexto que se insere a justificativa para o presente projeto: o caráter 

social e econômico do serviço de transporte coletivo. 



3 
 

3. OBJETIVOS  

3.1. OBETIVO GERAL 

 

Analisar a situação do transporte coletivo em pequenos municípios com vistas 

ao cumprimento Constitucional da obrigação do Município em promover o transporte 

versus as restrições orçamentárias existentes. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I – pesquisar o histórico do transporte público no Brasil; 

II – apontar as dificuldades dos pequenos municípios em promover o 

transporte público de sua competência; 

III – pesquisar e relacionar soluções encontradas por alguns municípios. 

4. METODOLOGIA 

 

Pesquisa a ser efetuada com embasamento em estudos de órgãos 

governamentais e não governamentais e entidades de ensino, bem como doutrina e 

jurisprudência dominante. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Os serviços de transporte de alunos e os serviços de transporte de público de 

passageiros, possuem frotas distintas, porém de veículos de mesmo porte,  ocorre 

que há diferenças técnicas nos veículos do transporte de alunos e do transporte 

público de passageiros. Se por um lado o transporte público de passageiros é prestado 

com veículos construídos para este fim, onde nem ao menos se exige cinto de 

segurança e os veículos já saem de fábrica contendo em sua capacidade de 

transporte, determinada quantidade de vagas para transporte sentados e 

determinadas vagas para transporte em pé. O mesmo não ocorre com a farta 

legislação acerca das exigências acerca do transporte de alunos. 
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 O Código de Trânsito Brasileiro dedica um capítulo inteiro à condução de 

escolares, a saber o artigo 136 e 137 traz as exigências destinadas aos veículos 1. Os 

dispositivos citados traz que os veículos especialmente destinados à condução 

coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo 

órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. 

 Já o artigo 138 contempla as exigências destinadas aos condutores dos 

veículos de escolares2, conforme o dispositivo citado o condutor de veículo destinado 

à condução de escolares deve satisfazer determinados requisitos, a saber, curso 

específico de transportador de escolar e não haver, o condutor, cometido falta grave 

ou gravíssima nos últimos doze meses. 

Por fim e não menos importante, o artigo 139 indica ainda que os municípios 

podem subsidiariamente regular o transporte escolar, acrescentando exigências que 

julgar necessárias com o fito de garantir a qualidade e segurança no transporte 

escolar. 3 

        Art. 139. O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal 
de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte 
de escolares.  

 

O município de Miracatu, situado no Vale do Ribeira, Estado de São Paulo em 

atenção ao que disciplina o artigo 139 do CTB, estabeleceu regulamento próprio4, com 

as seguinte especifidades: 

• idade mínima aos veículos; 

• implantação de câmeras; 

• implantação de rastreadores; 

• obrigatoriedade de monitores nos veículos escolares. 

Procurando melhor regulamentar a matéria, o Detran, órgão executivo 

estadual de trânsito, dando comprimento a sua competência, expediu a portaria 

1153/2002 que estabelece critérios para a expedição de autorização destinada aos 

veículos de transporte escolar, consoante os termos do art. 136 do Código de Trânsito 

Brasileiro, impondo o atendimento de requisitos mínimos para a circulação de veículos 

                                            
1 BRASIL,  LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm. Acesso em 01/06/18. 
2 IDEM 
3IDEM 
4EUZÉBIO, Carlos. Entrevista concedida a Fábio F. Fonseca, 04 jun. 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm
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destinados ao transporte de escolar5, conforme o dispositivo o transporte  coletivo de 

escolares será regido pelas normas estabelecidas nesta Portaria, em relação aos 

motoristas e veículos. 

 Por outra banda, tem-se que o transporte escolar gratuito aos usuários é pago 

exclusivamente pela Governo Municipal, portanto, trata-se de  fretamento de veículos 

para exclusivamente realizar as viagens levando e trazendo os alunos das suas casas 

aos estabelecimentos de ensino, na outra esteira o transporte público de passageiros 

é remunerado mediante a cobrança de tarifas, portanto pago pelos usuários e em caso 

de desequilíbrio-econômico-financeiro entre o valor arrecadado e os custos da 

operação, complementa-se esses valores mediante subsídio do órgão concedente, no 

caso; o município.  

 Desta forma tem-se que o transporte público de passageiros é gênero, 

enquanto que o transporte de alunos é espécie, e que pelas suas especificidades, 

uma vez que se destina a transportar crianças traz uma série de exigências não 

notada no transporte público de passageiros destinados aos usuários pagantes. 

6. RESULTADOS 

 

O município de Miracatu está localizado no Vale do Ribeira, assim como os 

demais municípios dessa região enfrentam dificuldades similares, sendo que Miracatu 

ainda tem outros agravantes, os quais são: possui uma extensão territorial enorme 

que está aliada a uma baixa densidade demográfica. Desta forma, tem-se um 

município com uma extensa malha terrestre que precisa ser percorrida tanto no 

transporte de alunos, tanto no transporte público de passageiros. 

Considerando, então, que ao verificar que ao buscar a legalidade das 

operações o município passou a contar com duas frotas executando os mesmos 

serviços e aumentando o custo do Município a patamares que não se sustentariam 

por longo tempo, o Município ao elaborar o projeto executivo previu, no edital da 

                                            
5BRASIL,  PORTARIA DETRAN Nº 1153 DE 26 DE AGOSTO DE 2002. Estabelece critérios para a 

expedição de autorização destinada aos veículos de transporte escolar, consoante os termos do art. 

136 do Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em: 

http://www.cfcnet.com.br/portarias/detran_2002/1153.htm. Acesso em 01/06/18.   

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://www.cfcnet.com.br/portarias/detran_2002/1153.htm
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concorrência 002/20156 , a possibilidade de transportar alunos no transporte público 

de passageiros, e esta previsão traz a justificativa legal que o transporte público de 

passageiros e remunerado por tarifa, ou seja, é possível individualizar o que o Estado 

teria que pagar por cada aluno transportado. 

O edital supra trouxe em seu bojo uma definição em relação a tarifa módica 

subsidiada, onde os valores pactuados já subsidiados não contemplam os passes 

escolares, e desta forma o referido deixa uma porta aberta a um eventual aquisição 

de passes escolares, uma vez que o proposta vencedora traz um preço de tarifa 

subsidiada e uma tarifa básica que poderia ser utilizada na compra de passes para o 

transporte de alunos. 7 

 
13.3.3.1. O subsídio e a tarifa módica contemplarão:  
a) Os passes adquiridos para uso comum do transporte coletivo para 
sua locomoção no seu dia a dia, excetuando-se o transporte escolar;  ( 
grifo nosso) 
b) O vale Transporte adquirido por empresas situadas no município para 
seus trabalhadores;  
c) A gratuidade do transporte aos idosos acima de 65 anos de idade;  
d) A gratuidade do transporte, em no máximo um ônibus por vez, para 
os casos de sepultamento dentro do município;  
e) O vale transporte dos servidores públicos e passes que forem 
adquiridos pela Prefeitura para seus programas sociais.  

 

Resta, porém, a dificuldade em permitir, por economia em escala, o transporte 

dos alunos nos veículos do concessionário, uma vez que verificou-se que as 

exigências no transporte de alunos é bem mais acentuada que as aceita para o 

transporte público de passageiros. 

Diante desta nova perspectiva, o coordenador8 de transporte do Município de 

Miracatu, o Departamento Municipal de Educação está em vias de concluir um 

processo interno com o objetivo de unificação dos serviços de transportes. 

De forma geral temos que o município seguiu um determinado cronograma de 

ações até o presente momento, e que se cumprido o planejamento apontado tem-se 

que os problemas existentes em harmonizar o transporte de alunos e de escolar 

restará solucionado. Sendo as ações realizadas e a realizar assim dispostas: 

                                            
6 BRASIL,  EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2015. Concessão de serviços de 

Transporte Público de Passageiros no Município de Miracatu. Disponível em: 

http://www.miracatu.sp.gov.br/licitacoes Acesso em 01/05/2018 
7 BRASIL,  EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2015. Concessão de serviços de 

Transporte Público de Passageiros no Município de Miracatu. Disponível em: 

http://www.miracatu.sp.gov.br/licitacoes  Acesso em 01/05/2018 
8 EUZÉBIO, Carlos. Entrevista concedida a Fábio F. Fonseca, 04 jun. 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://www.miracatu.sp.gov.br/licitacoes
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://www.miracatu.sp.gov.br/licitacoes
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• Mediante licitação na modalidade pregão presencial 9 contratou 

empresa para transporte de alunos de forma exclusiva, mediante 

fretamento e por km rodado; 

• Mediante concorrência pública10 , concedeu a exploração dos serviços 

de transporte público de passageiros, que em função do baixo número 

de passageiros restou subsidiada, vez que o município complementa o 

pagamento junto a concessionária; 

• Considerando a existência de previsão editalícia de aquisição de 

passes escolares nos veículos da concessionária de serviços públicos 

de transporte, o Departamento de Educação elabora projeto para 

implantação desta modalidade com a exclusão do transporte exclusivo 

de alunos e com o fito de diminuir o gasto mensal do município com 

transporte; 

• O departamento de educação tem como base a implantação dos 

referidos serviços a partir do próximo exercício, uma vez que há 

contrato vigente de transporte de alunos que vence no final do exercício 

vigente e que precisa ser cumprido. 

• O departamento estuda meios de discutir junto a empresa 

concessionária a implantação nos veículos dos mesmos dispositivos 

legais obrigatórios nos veículos da concessão além de câmeras e 

rastreadores, equipamentos adicionais obrigatórios por exigência 

municipal. 

• O departamento de educação pretende contratar monitores para cuidar 

das crianças nos veículos de transporte coletivo , uma vez que 

possuem este profissional nos veículos de escolares 

• O departamento de educação estuda meios de alocar as crianças 

menores em veículos próprios do município, uma vez que a tenra idade 

permite mais cuidados. 

                                            
9 BRASIL,  EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2014. Contratação de empresa para prestação 

de serviços de transporte escolar no Município de Miracatu Disponível em: 

http://www.miracatu.sp.gov.br/licitacoes. Acesso em 05.05.2018.    
10 BRASIL,  EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2015. Concessão de serviços de 

Transporte Público de Passageiros no Município de Miracatu. Disponível em: 

http://www.miracatu.sp.gov.br/licitacoes  Acesso em 01/05/2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://www.miracatu.sp.gov.br/licitacoes
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://www.miracatu.sp.gov.br/licitacoes
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Com essas ações já realizadas e a realizar, pretende o Município de Miracatu 

encontrar soluções que permita que  o transporte de alunos seja realizado servindo-

se da mesma frota do transporte público de passageiros já regularizada através de 

concessionário contratado.   

Para a implementação total do projeto, a solução apontada passa por uma 

verdadeira reforma no Transporte Municipal, uma vez que diversos pontos precisam 

ser interligados para a um tempo atender toda a legislação e regramentos próprios, 

tanto do transporte de alunos tanto quanto do transporte público de passageiros 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição Federal determina como sendo de competência dos Municípios 

organizar e prestar os serviços de transporte público coletivo, porém, os municípios 

pequenos não possuem orçamento suficiente para suportar tal despesa. 

Considerando que os municípios tem suas receitas advindas dos impostos municipais 

Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, Imposto sobre Serviços e Imposto sobre 

Transmissão de bens Intervivos, além do Fundo de Participação dos Municípios e 

demais transferências voluntárias do Estado e da União.  

 O administrador público, munido do espírito republicano, e consciente de suas 

responsabilidades deve se utilizar do empreendedorismo e do planejamento 

estratégico para encontrar soluções para os problemas existentes nos município. 

De forma geral, o administrador público não tem o direito de se apoiar nas 

restrições orçamentárias e financeiras para fugir da sua obrigação de cumprir a lei e 

garantir serviços essenciais de qualidade e segurança à população do qual o 

transporte público é exemplo. 
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