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RESUMO 
  

A educação, garantida através da constituição federal, busca elevar o nível de 
escolaridade das pessoas e consequentemente o desenvolvimento da cidadania. Para possibilitar 
o acesso ao ensino, o transporte escolar torna-se necessário no deslocamento de alunos que 
residem na zona rural até às escolas situadas na área urbana. O presente estudo tem como 
objetivo analisar os custos do transporte escolar próprio e terceirizado, verificando a viabilidade 
econômica no município de Nova Boa Vista/RS relativo ao ano letivo de 2015. Esta é uma 
pesquisa aplicada com finalidade descritiva, baseada em dados obtidos no balancete sintético e 
contratos administrativos do município de Nova Boa Vista. A partir dos dados, realizaram-se 
tabelas e quadros comparativos dos custos do transporte escolar. Constatou-se que em 2015, a 
modalidade de transporte executada pela estrutura própria foi a opção econômica mais viável, 
pois foi percorrido maior quilometragem a um menor custo do que em relação ao transporte 
terceirizado. Os recursos, de apoio ao transporte escolar, federal e estadual, representaram o 
montante de 23,78 % para o custeio dos referidos serviços. 

 

Palavras-chave: Custos. Recursos. Transporte Escolar. 

 

ABSTRACT  
 

Education, guaranteed by the federal constitution, seeks to elevate the level of education 
of the people and consequently the development of citizenship. To enable access to education, 
school transport becomes necessary in the displacement of students residing in the countryside 
to the schools located in the urban area. This study aims to analyze the costs of own and 
outsourced school transport, checking the economic viability in Nova Boa Vista / RS for the 
academic year 2015. This is an applied research with descriptive purpose, based on data on the 
balance sheet synthetic and administrative contracts in the municipality of Nova Boa Vista. 
From the data, there were comparative tables and charts of the school transportation costs. It 
was found that in 2015, the transport mode performed by the structure was the most viable 
economic option, because it was driven higher mileage at a lower cost than in relation to the 
outsourced transport. The funds, to support the school, federal and state transportation 
represented the amount of 23.78% to the cost of those services. 

 
Key – Word: Costs. Resources. School bus. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

  

 A educação torna-se uma importante ferramenta de orientação e de construção de uma 

sociedade justa e mais igualitária, com ênfase no desenvolvimento econômico e social. Nesse 

sentido, a escola busca transmitir o conhecimento para os alunos progredirem e se tornarem 

futuramente pessoas idôneas, capazes de construírem o seu próprio meio de subsistência. 

 Constata-se, que nos municípios do interior, a maioria dos alunos necessita do transporte 

escolar para se deslocar da zona rural até às escolas estaduais ou municipais situadas na área 

urbana. Desta forma, os municípios investem na aquisição e manutenção de veículos para 

facilitar esse acesso ao ensino e, inclusive, contratam serviços de empresas para atenderem a 

demanda de alunos, uma vez que a maioria dos municípios do interior possuem diversas 

localidades de longa distância.  

A partir deste contexto, evidenciando a necessidade do transporte escolar para 

possibilitar o acesso dos alunos ao ensino, o presente artigo busca responder o seguinte 

problema de pesquisa: Qual o custo do transporte escolar prestado por intermédio da estrutura 

própria no município de Nova Boa Vista/RS e pelo serviço de transporte contratado com 

terceiros no ano letivo de 2015? 

Nesse sentido, a pesquisa tem o objetivo de analisar os custos do transporte escolar 

próprio e terceirizado, verificando a viabilidade econômica no município de Nova Boa Vista/RS 

relativo ao ano letivo de 2015. 

Justifica-se esse estudo para fins de fornecer informações aos gestores políticos sobre o 

custo gerado pela estrutura própria para a realização do transporte escolar, e o valor dispendido 

com a contratação de empresas na realização destes serviços para assim verificar a viabilidade 

econômica entre as duas modalidades de transporte. Também será verificada a 

representatividade dos recursos, de apoio ao transporte escolar, repassados para o município 

custear os gastos com o transporte. 

O artigo está organizado em cinco seções, sendo a introdução à primeira delas. Logo 

após, a segunda seção apresenta o referencial teórico. A descrição da metodologia adotada está 

na terceira seção; os resultados e a discussão, na quarta seção; e na quinta seção consta a 

conclusão deste estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 No referencial teórico apresentam-se as seguintes seções: despesas públicas, custos no 

setor público, gastos com educação, Programas Governamentais. 

 

 

2.1 Despesas Públicas 

 

 

 A despesa pública constitui-se de “gastos fixados na lei orçamentária ou em leis 

especiais e destinados à execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais; à 

satisfação dos compromissos da dívida (...) restituição ou pagamento de importâncias recebidas 

a título de cauções, depósitos, consignações, etc” (KOHAMA, 2010, p. 87). Neste contexto, a 

despesa pública classifica-se em despesa orçamentária e extraorçamentária.  

A despesa orçamentária é aquela que depende de autorização do legislativo para a sua 

realização. Assim, a despesa orçamentária é aquela que integra o orçamento, isto é, deriva de 

lei orçamentária ou ainda de créditos adicionais  (ABRANTES e FERREIRA, 2010). 

A Lei 4.320 que Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 

estabelece em seu artigo 12 que a despesa será classificada em duas categorias econômicas: as 

Despesas Correntes e as Despesas de Capital (BRASIL, 1964). 

Segundo Abrantes e Ferreira (2010), as despesas correntes abrangem basicamente a 

manutenção de pessoal e das condições necessárias para o desenvolvimento dos serviços e todos 

os tipos de transferências financeiras efetuadas pelos municípios a órgãos internacionais, 

nacionais e também a pessoas físicas. Ainda complementam que as despesas correntes 

destinam-se à manutenção e funcionamento dos órgãos da Administração Pública. 

Entende-se que as despesas correntes englobam em sua maior parte a folha de 

pagamento e encargos dos servidores, inclusive os gastos necessários para manutenção e bom 

funcionamento da estrutura administrativa. 
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 As despesas de capital contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital 

(como por exemplo, compra de equipamentos e construção de imóveis) ou de produtos para 

revenda, além da concessão de empréstimos e amortização da dívida (SANTOS, 2009). 

Em relação à despesa extraorçamentária, Abrantes e Ferreira (2010) mencionam que a 

mesma não necessita de autorização legislativa. Desta forma, as despesas extra orçamentárias 

não passam pelo orçamento, pois não representam efetivamente despesas da entidade. 

 

 

2.2 Custos no setor público 

 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que “a administração pública manterá 

sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial” (BRASIL, 2000, ART. 50, § 3º). 

 A resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Nº 1366/11 que aprova a 

NBC T 16.11, menciona a definição de custos como sendo os gastos com bens ou serviços a 

serem utilizados para que seja possível a produção de outros bens ou serviços. Desta forma, os 

custos diretos são todos aqueles identificados ou que possam ser associados de forma direta ao 

objeto do custo (CFC, 2011). 

 Os custos indiretos não podem ser diretamente apropriados a cada tipo de bem ou função 

de custo no momento da ocorrência. Assim, os mesmos são apropriados aos portadores finais 

por meio da utilização de critérios pré-determinados e vinculados a causas correlatas como os 

gastos com energia elétrica com base em horas/máquinas utilizadas, entre outros  (ZANLUCA, 

2016). 

Para Silva e Lins (2014), o objetivo principal do custeio é de medir, avaliar e mensurar 

os objetos de custos, com a finalidade de prestar informações para a tomada de decisão, 

fornecendo ferramentas aos usuários do sistema de custos e assim obter informações confiáveis, 

relevantes e oportunas de forma a possibilitar a melhor condução das suas decisões.  Podendo 

citar três finalidades da gestão de custos, para a tomada de decisão:  

- avaliação de estoque: é importante para a contabilidade financeira, no balanço patrimonial e 

demonstração do resultado do exercício;  
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- controle de desempenho: nesse caso é necessário adotar o conceito de determinação de 

responsabilidades, em que um gerente controla os custos e demais gastos para fins de avaliação 

de desempenho, demonstrando que gastos podem ser controláveis pelos gerentes e passam a ser 

fundamentais;  

- e, outras decisões: como sobre produzir ou comprar, mudança de mix de produtos, 

identificação dos produtos mais ou menos rentáveis e determinação de preço mínimo. 

 

 

 2.3  Gastos com educação  

 

 

De acordo com Santos (2009), o princípio que rege o sistema público de ensino é o da 

colaboração e da solidariedade entre as esferas de governo.  

Conforme a Constituição Federal, “a União aplicará, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, 

da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção 

e desenvolvimento do ensino” (BRASIL, 1988, ART. 212). 

Em relação à educação, a Constituição Federal de 1988 (Brasil, Art. 211, § 2º, § 3º) 

estabelece que os municípios atuarão com prioridade no Ensino Fundamental e na Educação 

Infantil, enquanto que os Estados e o Distrito Federal atuarão, prioritariamente, no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

 Segundo a LDB (Brasil, 1996, Art.70), as seguintes despesas são consideradas como 

consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis:  

I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da 
educação;  
II – aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino;  
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV – levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;  
V – realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de 
ensino;  
VI – concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;  
VII – amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto 
nos incisos deste artigo;  
VIII – aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de 
transporte escolar. 
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Para Santos (2009), os desafios do sistema educacional brasileiro são diversos e têm 

sido objeto de muita reflexão e de esforços dos governos e das entidades da sociedade civil. 

Para enfrentá-los, o Ministério da Educação - MEC, disponibilizou aos estados, municípios e 

distrito federal, instrumentos de avaliação e implementação de políticas públicas destinadas à 

melhoria da qualidade de ensino, gestão escolar e das desigualdades nas condições de acesso e 

permanência das crianças e jovens na escola. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

profissionais da Educação – Fundeb é destinado aos entes que oferecem atendimento na 

educação básica. Na distribuição desses recursos, consideram-se o número de alunos 

matriculados nas escolas públicas e conveniadas apuradas no último censo escolar (FUNDO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, 2008). 

 

 

2.4 Programas Governamentais 

 

 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, visa garantir aos 

alunos dos Níveis: Infantil, Fundamental e Médio, matriculados em escolas públicas de áreas 

rurais, o acesso aos estabelecimentos de ensino. O programa destina recursos financeiros para 

que estados e municípios possam adquirir veículos, pagar custos de conserto, além de impostos 

e taxas. O dinheiro também pode ser utilizado para a contratação de terceiros para o serviço de 

transporte escolar (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 

FNDE, 2008) 

 Dispõe a Lei 10.880, que o repasse de recursos aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios será calculado com base nos dados oficiais do censo escolar relativos ao ano 

anterior, apurados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

– INEP (BRASIL, 2004, ART. 2º, § 3º). 

 Os municípios também poderão atender, durante o transporte escolar, os alunos 

matriculados em redes estaduais de ensino, situados nas suas respectivas áreas de abrangência, 

desde que seja acordado pelos entes, assim neste caso será autorizado o repasse direto do FNDE 

ao município da correspondente parcela de recursos (BRASIL, 2004, ART. 2º, § 5º). 
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Conforme a Lei 12.882, o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE 

tem por finalidade a transferência de recursos financeiros aos Municípios que realizam o 

transporte escolar de alunos da educação básica da rede pública estadual, residentes no meio 

rural. Para este programa, o município se habilita assinando o Termo de Adesão (ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL, 2008, ART. 1º e 2º). 

Os valores a serem repassados a cada município referente ao PEATE/RS obterá como 

parâmetros a área total do município e o número de alunos constantes nos dados oficiais do 

Censo Escolar do INEP/MEC relativos ao ano anterior ao do atendimento (ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, 2008, ART. 3º). 

O programa PEATE estabelece que “para fins de recebimento de recursos financeiros 

são considerados os alunos da rede pública estadual, residentes no meio rural, com distância, 

mínima, de dois quilômetros entre sua residência e a escola pública mais próxima” 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, 2016). 

Para o ano letivo de 2015, o Tesouro do Estado destinou aos municípios o valor de R$ 

104 milhões para o financiamento do transporte escolar de alunos da rede estadual. O Estado 

autorizou o FNDE a repassar diretamente aos Municípios os recursos do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), relativos aos alunos da rede estadual de ensino 

beneficiados com transporte escolar executado pelos municípios que aderiram ao programa 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, 2016). 

A Constituição Federal descreve como sendo normatizada a destinação do 

financiamento de programas, projetos e ações voltadas por intermédio da contribuição social 

destinada à educação básica pública que tem como fonte de financiamento a contribuição social 

do salário-educação, estabelecidas e recolhidas pelas empresas (BRASIL, 1988, § 5º). 

Compete ao FNDE a função de redistribuir a contribuição social do salário-educação, 

entre cota federal, cota estadual e cota municipal, de forma proporcional ao número de alunos 

matriculados na educação básica, apurado pelo censo escolar do exercício anterior, todos 

voltados a programas para a educação básica (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, 2008). 

O restante do montante arrecadado do salário educação é aplicado pelo FNDE em 

programas, projetos e ações voltados para a educação básica. 
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3. METODOLOGIA  

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar os custos do transporte escolar próprio e 

terceirizado no município de Nova Boa Vista/RS relativo ao ano letivo de 2015. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2016), os dados 

do censo demográfico 2010 demonstram que Nova Boa Vista possui 1960 habitantes, sendo 

que 70,51% residem no meio rural e 29,49% residem no perímetro urbano. Sendo um município 

essencialmente agrícola, destaca-se na produção de soja, milho, trigo, bem como a suinocultura 

e bovinocultura de leite. O município foi criado em 1992, com área de 92,238 km² e está a 332,6 

km de distância de Porto Alegre. 

 Conforme o objetivo, este estudo pode ser classificado como pesquisa descritiva com 

abordagem quantitativa. A pesquisa pode ser considerada como aplicada, pois foi realizada na 

Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS.  

Em relação aos procedimentos técnicos, este artigo classifica-se como um estudo de 

caso. Segundo Diehl e Tatim (2004, p.61), o estudo de caso “caracteriza-se pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento (...).” 

Além disso, a partir de uma análise documental, fundamentada com dados secundários, 

realizou-se a coleta de dados deste município e durante uma pesquisa bibliográfica, obteve-se 

o embasamento teórico de leis e autores de livros.  

Para Diehl e Tatim (2004, p. 64) a população ou universo “é um conjunto de elementos 

passíveis de serem mensurados com respeito às variáveis que se pretende levantar.” Neste 

estudo, o universo e amostra da pesquisa foram o município de Nova Boa Vista/RS.  

Os dados foram coletados no balancete sintético contábil referente às despesas 

liquidadas constantes das dotações orçamentárias do exercício de 2015, bem como de 

cadernetas de controle da quilometragem percorrida pelos veículos que integram a estrutura 

própria da municipalidade. Além disso, por meio do setor de licitações e contratos foram 

obtidos os valores por km rodado, linhas, quilometragem percorrida ao dia letivo e demais 

informações das empresas contratadas para a realização do transporte escolar. 

Desta forma, os dados foram organizados em quadros e planilhas para fins de apurar os 

custos do transporte escolar realizado pela estrutura própria e pelo terceirizado. E, a partir do 
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orçamento e da receita, realizou-se o levantamento dos recursos de apoio ao transporte escolar, 

federal (PNATE) e estadual (PEATE), transferidos ao município durante o exercício financeiro 

em estudo.  

 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão abordados assuntos sobre análise dos custos do transporte escolar 

terceirizado no município de Nova Boa Vista; análise dos custos do transporte escolar 

executado com estrutura própria do município; comparativo dos custos do transporte escolar 

realizado com estrutura própria e do transporte terceirizado em 2015; recursos do PNATE e 

PEATE transferidos ao município em 2015;  

 

 

4.1 Análise dos custos do transporte escolar terceirizado no município de Nova Boa Vista  

 

 

 Em relação ao transporte escolar, o município realiza o transporte próprio por meio de 

veículos da municipalidade, além disso, realiza a contratação de transporte terceirizado por 

prévio processo licitatório. Desta forma, a disponibilização desse meio de condução viabiliza o 

deslocamento de alunos que residem em locais distantes, principalmente no que tange à área 

rural, possibilitando o acesso à escola. 

 Nesse sentido, após a realização do processo licitatório, o setor de licitações formaliza 

através de contrato administrativo as condições e características do veículo a ser utilizado pelo 

transportador, a distância percorrida diariamente, valor por km percorrido, e demais condições 

e exigências. 

 Em Nova Boa Vista, há atualmente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos 

Anjos com ensino infantil (pré e creche) e ensino fundamental; e a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Antônio Mathias Anschau com o ensino fundamental e ensino médio, ambas 

situadas na zona urbana. Desta forma, a maior parte dos alunos utiliza o meio de transporte 

escolar para deslocar-se até os estabelecimentos de ensino. 
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A seguir, será apresentada a Tabela 1, que demonstrará as linhas licitadas, no qual foram 

realizados contratos da administração pública firmados com as empresas vencedoras do certame 

licitatório, sendo que cada linha pertence a determinadas localidades do interior do município. 

Constata-se que o transportador representado pela letra C possui um contrato, sendo 

responsável por duas linhas distintas. 

 

Tabela 1- Custos do transporte escolar terceirizado no ano letivo de 2015 

Transportador Linha 
Km/ 
diário 

Custo por km 
rodado 

Dias 
letivos 

Km rodados 
no ano 

Custo total dos 
serviços no ano 

A 4 103 3,30 202 20806 R$ 68.659,80 

B 1 70 3,05 195,5 13685 R$ 41.739,25 

C 7 39 3,05 195,5 7624,5 R$ 23.254,73 

C 8 80 3,28 195,5 15640 R$ 51.299,20 

D 2 24 3,05 195,5 4692 R$ 14.310,60 

TOTAL  316   62.447,50 R$ 199.263,58 

  Fonte: Dados extraídos dos contratos e das dotações liquidadas do balancete sintético de 2015, do município. 

 

Verifica-se na Tabela 1 que, no ano de 2015 o transporte terceirizado, utilizado apenas 

em dias letivos, contratado pela administração pública municipal, onerou os cofres públicos no 

montante de R$ 199.263,58.  Constata-se, que os transportadores percorrem 316 km por dia 

letivo, totalizando 62.447,50 km no ano. 

O transportador A percorreu 202 dias letivos devido a realização de transporte de alunos 

para a realização de aulas e exames de recuperação, no entanto os demais transportadores 

realizaram o transporte normal de apenas 195,5 dias letivos. 

A secretaria municipal de educação se responsabiliza mensalmente em fornecer uma 

tabela com o número de dias letivos percorridos no mês pelos transportadores contratados, bem 

como os valores a serem pagos para cada transportador. Desta forma, a tesouraria utiliza esta 

tabela para efetuar o pagamento mensal destes contratados. 

No ano de 2015, constavam nos termos aditivos dos contratos administrativos o número 

de alunos a serem transportados em cada linha do transporte terceirizado, sendo que logo no 

primeiro mês de vigência deste transporte houve alterações na quantidade de alunos e 

consequentemente os empenhos realizados para estas empresas foram ajustados conforme a 

nova lista atualizada repassada pela secretaria municipal de educação. Uma vez que há a 

prestação de contas dos recursos federal e estadual utilizados para o pagamento destes serviços, 

desta forma as despesas com o transporte são empenhadas e liquidadas proporcionalmente ao 

número de alunos de cada nível de ensino. 
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Assim, após a atualização da lista, a quantidade de alunos transportados pelas empresas 

contratadas passou a ser de 128 alunos. 

 

 

4.2 Análise dos custos do transporte escolar executado com estrutura própria do 

município 

 

 

O município de Nova Boa Vista, obteve uma receita arrecadada de R$ 13.741.890,55 e 

o total de despesas liquidadas de R$ 13.741.890,55 no ano de 2015. A Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto obteve despesas liquidadas de R$ 3.056.806,38, aplicando na 

manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE o montante de R$ 2.771.210,99 com 

representatividade de 27,15%.  Desta forma, o município cumpriu com o limite mínimo 

constitucional de 25% de gastos com MDE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS 

– TCE, 2016). 

O orçamento do município de Nova Boa Vista, possui projetos/atividades referente ao 

transporte da pré, creche, ensino fundamental e ensino médio. Desta forma, todos os custos são 

rateados por nível de ensino, sendo empenhados, liquidados e pagos conforme o número de 

alunos transportados em cada veículo. Assim, quando há um conserto do ônibus que transporta 

determinada quantia de alunos de cada nível de ensino, as despesas são empenhadas 

proporcionalmente em cada projeto/atividade conforme o número de alunos transportados 

naquele ônibus. 

De acordo com a secretaria municipal de educação e as escolas situadas no município, 

o número de matrículas na escola municipal foi de 272 alunos e na escola estadual 165 alunos, 

totalizando 437 alunos matriculados no ano de 2015. 

Deste total de 437 alunos, 320 utilizaram o transporte escolar para seu deslocamento até 

os estabelecimentos de ensino, sendo 20 alunos da pré escola, 27 alunos da creche, 196 alunos 

do ensino fundamental, e 77 alunos do ensino médio. 

No período analisado, efetuou-se um levantamento dos custos com o transporte escolar 

realizado pelos veículos do município. Desta forma, constatou-se que os referidos veículos, 

além do transporte em dias letivos, também são utilizados no atendimento de outras demandas 

como o transporte de alunos que frequentam o ensino técnico e superior para as cidades de 
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Palmeira das Missões e Frederico Westphalen nas segundas e sextas feiras, bem como o 

transporte semanal de alunos portadores de deficiência para a APAE de Sarandi. 

Além disso, o município também realiza ocasionalmente o transporte dos alunos em 

viagens de estudo, e inclusive em jogos esportivos que integram escolas da região. 

Para demonstrar os custos com a manutenção do setor de transporte escolar do 

município será apresentada a seguir o Quadro 1, demonstrando os custos apurados durante todo 

o ano de 2015, ou seja, desde primeiro de janeiro até trinta e um de dezembro.  

 

 
Quadro 1 - Custos do transporte escolar realizado pela estrutura própria, inclusive todas as 
demandas realizadas com os veículos do transporte do município no ano de 2015 
Fonte: Dados do balancete sintético referente aos projetos/atividades de transporte escolar dos níveis de ensino, 
referente às dotações de despesas liquidadas no ano de 2015. 
 

Ressalta-se, que nos referidos custos, no Quadro 1, constam os valores que integram a 

folha de pagamento e encargos patronais dos motoristas, de caráter efetivo, vinculados à 

Secretaria Municipal de Educação. Além disso, integram as despesas com materiais, serviços e 

outros necessários para manutenção dos veículos da municipalidade. 

A partir do Quadro 1, verificou-se, então, que o custo total do transporte dos alunos dos 

níveis de ensino da Pré-escola, Creche, Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como todas 

as viagens e transportes mencionados anteriormente no ano de 2015, totalizaram o montante de 

R$ 273.650,22. 

Descrição Total (R$) 

CUSTOS COM PESSOAL (MOTORISTAS) 121.445,74 

Vencimentos e vantagens, encargos patronais, auxílio alimentação, referente à 
folha de pagamento de quatro motoristas da secretaria municipal de educação 

R$ 118.858,54 
 

Diária refeição R$ 2.008,00 

Uniformes (camisas) para os quatro motoristas R$ 579,20 

CUSTOS COM OS VEÍCULOS 152.204,48 

Combustíveis, lubrificantes, óleos, graxas R$ 65.617,21 

Materiais e peças para manutenção dos veículos R$ 36.765,41 

Serviços de conserto e manutenção dos veículos R$ 17.332,98 

Seguros dos veículos (vigência para 12 meses) R$ 32.488,88 

Total  R$ 273.650,22 
 Km percorridos durante todo o ano de 2015  116.225 km 
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O município possui um registro da quilometragem percorrida diariamente pelos veículos 

da municipalidade por meio de um controle de cadernetas, no qual cada motorista registra os 

km percorridos, desde o momento da saída até o retorno. Desta forma, os dados referentes às 

distâncias percorridas pelos veículos próprios do transporte foram obtidos por meio destas 

cadernetas que ficam sob a guarda da Secretaria Municipal de Educação.  

Desta forma, os custos de R$ 273.650,22 apurados no Quadro 1 referem-se a todo o 

exercício de 2015, sendo que por meio das cadernetas foi apurado uma quilometragem total de 

116.225 km para o referido período, no qual estão inclusos na quilometragem percorrida e nos 

custos todas as viagens realizadas conforme já mencionado. 

O Quadro 2, apresentado na sequência, demonstra os km e custos apenas com o 

transporte escolar nos 200 dias letivos do ano de 2015. 

 

Descrição Dados 
Dias letivos percorridos, no ano,  pelo transporte próprio 200 dias 

Distância percorrida por dia apenas para o transporte letivo 370 km 

Distância, (Km), percorrida apenas nos 200 dias letivos 74.000 km 
Custo por km rodado, aproximadamente R$ 2,3545 

Custo total apenas para os 200 dias letivos R$ 174.232,02 

Quadro 2 - Distância percorrida para o transporte escolar próprio nos dias letivos de 2015 
Fonte: Dados das cadernetas que controlam a quilometragem dos veículos do município. 
 

Verifica-se, no Quadro 2, que o transporte próprio percorreu 74.000 km para atender 

apenas ao transporte dos alunos durante o período letivo. Desta forma obteve o custo de R$ 

174.232,02. O custo por km rodado foi obtido na divisão dos km percorridos no ano de 2015, 

sendo o total de 116.225 km, pelo custo apurado no ano R$ 273.650,22, conforme apresentado 

no Quadro 1. 

Em relação à depreciação segue apresentada a seguir a Tabela 2: 

Tabela 2: Depreciação dos veículos do transporte escolar realizado pelo município 

Veículos do município  (Placa identificação) Depreciação (R$) 

Ônibus Volkswagen  (IVO7872) R$ 12.681,60 

Ônibus  (IVR1787) R$ 12.681,60 

Ônibus  (IVR1308) R$ 12.681,60 

Ônibus Volare (IMJ5657) R$ 12.281,40 

Furgão Renault (DPC2105) R$ 6.687,36 

Ônibus marcop/volare (IPP3954) R$ 7.534,68 

  R$ 64.548,24 

Fonte: Dados obtidos no setor de patrimônio do município. 
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 Em relação à depreciação, o município utilizou seis veículos para a realização do 

transporte escolar em 2015, sendo que realizou a depreciação por intermédio do método de 

cotas constantes. Assim, a depreciação totalizou R$ 64.548,24 em 2015. 

 A partir de informações obtidas pelos transportadores terceirizados, os mesmos são 

optantes pela tributação do Simples assim não estão obrigados a contabilizar a depreciação, e 

desta forma não há valores de depreciação lançados na contabilidade destas empresas. A partir 

disso, os valores da depreciação dos veículos do transporte realizado pelo município não foram 

incluídos no cálculo dos custos, pois apenas há valores de depreciação lançados pelo transporte 

do município, não havendo a possibilidade de realizar a comparação com o terceirizado. 

 

 

4.3 Comparativo dos custos do transporte escolar realizado com estrutura própria e do 

transporte terceirizado em 2015 

 

 

 A seguir o Quadro 3 apresenta um comparativo entre o transporte escolar terceirizado e 

o realizado pela estrutura própria do município. 

 
 Transportador 

A  
 Linha 4 

Transportador 
B  

Linha 1 

Transportador 
C  

Linha 7 

Transportador 
C  

Linha 8 

Transportador 
D  

 Linha 2 

Transporte 
Próprio 

Municipal 
Km por dia 103 km 70 km 39 km 80 km 24 km 370 km 
Total Km 

percorridos 
dias letivos 

20.806 km 13.685 km 7.624,50 km 15.640 km 4.692 km 74.000 km 

Custo por 
km 

R$ 3,30 R$ 3,05 R$ 3,05 R$ 3,28 R$ 3,05 R$ 2,3545 

Custo total 
no ano 

R$ 68.659,80 R$ 41.739,25 R$ 23.254,73 R$ 51.299,20 R$ 14.310,60 R$ 174.232,02 

Quadro 3:  Comparativo dos custos de cada linha do transporte terceirizado e do transporte 
próprio realizado pelo município 
Fonte: Elaborada pela autora com dados do município de Nova Boa Vista 

 

 Constata-se no Quadro 3 que  foram apresentadas os custos e km percorridos pelas 5 

linhas de transportes terceirizados, bem como o realizado pelo município. A linha 4, executada 

pela empresa do transportador A possui o maior custo por km rodado, sendo que o transporte 
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realizado pelos veículos do próprio município apresentam o menor custo sendo de R$ 2,3545 

por km. 

 Na sequência apresento o Quadro 4, demonstrando os custos com o transporte escolar 

realizado nas  modalidades de forma terceirizada e própria. 

 

Quadro 4: Custos com as duas modalidades de transporte referente aos dias letivos de 2015 
Fonte: Elaborada pela autora com dados do município 

 

A partir do Quadro 4, verifica-se que, para a realização do transporte escolar em dias 

letivos, referente aos turnos manhã e tarde, a frota do município percorreu 74.000 km ao custo 

de R$ 174.232,02, enquanto que o transporte terceirizado percorreu 62.447,50 km ao custo de 

R$ 199.263,58. 

 Constata-se que foi mais viável economicamente o custo do transporte escolar 

disponibilizado pela estrutura própria do município, no qual foi percorrido maior 

quilometragem a um menor custo. 

 

 

4.4 Recursos do PNATE e PEATE transferidos ao município em 2015  

 

 

 O município além de custear grande parte das despesas com o transporte escolar, 

também recebe recursos federal (PNATE) e estadual (PEATE) para o pagamento exclusivo de 

manutenções dos veículos próprios e inclusive para o custeio dos contratos de transportes 

terceirizados. 

 Os recursos do salário educação são utilizados no custeio das atividades de manutenção 

e desenvolvimento do ensino, inclusive, a critério da administração pública, estes recursos 

também podem ser utilizados para a manutenção do transporte escolar. 

 A seguir, apresento um gráfico comparativo dos recursos financeiros utilizados para o 

pagamento do transporte escolar de um modo geral, próprio e terceirizado. 

 

Modalidade: Transporte Terceirizado Modalidade: Transporte Próprio Municipal 
Km rodados: 62.447,50 Km rodados: 74.000 
Custo: R$ 199.263,58 Custo: R$ 174.232,02 
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Gráfico 1 - Recursos utilizados para o pagamento do transporte escolar, no ano de 2015 
Fonte: Elaborada com dados das dotações orçamentárias liquidadas e da receita do município. 
 

  Constata-se, no Gráfico 1, que o município recebeu os recursos federal e estadual 

referente ao apoio ao transporte escolar para fins de aplicar na manutenção dos referidos 

serviços. 

 Percebe-se, que no ano de 2015, o município obteve o gasto de R$ 472.913,80 referentes 

aos transportes dos níveis da Pré-escola, Creche, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

inclusive todos os tipos demandas de viagens atendidas por este setor. Sendo que o total de 

gastos apenas com o transporte escolar próprio e terceirizado em dias letivos totalizou o valor 

de R$ 373.495,60.  

  Sendo que, deste montante de R$ 373.495,60, o município utilizou para pagar as 

referidas despesas a quantia aproximada de 6,69%, sendo R$ 24.978,64 do recurso federal do 

PNATE; 17,09 %, R$ 63.848,00 do recurso estadual do PEATE; ainda, dos valores transferidos 

do salário-educação, o município utilizou R$ 18.700,90 para o custeio do transporte, 

representando 5,01 %.  Constata-se que o município, além dos recursos recebidos, necessitou 

arcar com recursos próprios um montante de R$ 265.968,06 representando 71,21% do total das 

despesas, inclusive de todas as viagens além do transporte em dias letivos. 

 

 

 

 

 

6,69%

17,09%

5,01%

71,21%

Colunas1

PNATE- R$ 24.978,64

PEATE - R$ 63.848,00

Salário educação -
R$ 18.700,90

Mun. Nova Boa Vista -
R$ 265.968,06
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O atual contexto em que estão inseridas as administrações públicas municipais exige 

cada vez mais esforços para uma governança eficiente. Esta afirmação se deve pela crise 

politica e de moralismo que o Brasil vive que faz com que o cidadão passe a desacreditar com 

a eficaz administração dos recursos públicos, transformando o ato de governar um verdadeiro 

desafio.  

A partir desse estudo, conclui-se que, a Administração pública necessita de ferramentas 

compatíveis por meio de um planejamento de gestão de recursos e com a disponibilização de 

uma estrutura condizente para atender a demanda, como um controle de custos permanente, 

conforme levantado nos dados do ano letivo de 2015, a secretaria Municipal de Educação 

Cultura e Desporto de Nova Boa Vista, obteria maior vantagem financeira em realizar o 

transporte escolar com os veículos próprios.  

Uma vez que a contratação do transporte terceirizado pelo município, gerou maiores 

custos em relação ao número de alunos transportados, à quilometragem rodada, custo por 

quilômetro rodado, para o município referente ao período em estudo.  
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