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Ofício nº 603/2020_CNM_BSB Brasília, 4 de junho de 2020. 

 

A Sua Excelência, o Senhor 
Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub 
Ministro da Educação 
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, S/N, Zona Cívico-Administrativa, 8º Andar 
70047-900 - Brasília/DF 

 

 

Assunto:  Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) 

 

 

   Senhor Ministro, 

 
1. Ao cumprimentá-lo, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

dirige-se a Vossa Excelência para apresentar algumas considerações a respeito da 

Resolução CD/FNDE nº 05, de 08 de maio de 2020, que estabelece critérios para a 

execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). Nesta 

oportunidade, apresentamos proposta de alteração na legislação federal vigente 

sobre o tema, e o respectivo pleito de apoio financeiro aos entes federados de forma 

a atender a nova demanda de estudantes a serem atendidos pelo PNATE. 

2.   Apesar de a Constituição Federal (art. 208, VII) assegurar o 

atendimento de transporte escolar a todos os educandos da educação básica, a Lei 

nº 10.880/2004 (art. 2º) restringe esse atendimento, estabelecendo como objetivo do 

PNATE “oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública, 

residentes em área rural [...]”. 

3.  Por sua vez, a Resolução nº 5/2020, dispõe, dentre as diretrizes do 

PNATE, sobre o “pleno atendimento aos estudantes da educação básica pública, 

destacadamente aos residentes em área rural [...]” e, ao mesmo tempo, flexibiliza o 

atendimento pelo programa do transporte escolar, estabelecendo (art. 14, § 1º) que, 

sem prejuízo do transporte dos estudantes residentes em área rural, “é permitido o 

transporte de alunos da educação básica pública residentes em áreas urbanas”. 

4.  A CNM considera meritória a possibilidade da utilização de recursos 

do PNATE para transporte escolar de alunos residentes em zona urbana. No 

entanto, o dispositivo, como previsto na Resolução nº 5/2020, não encontra 

sustentação, nem amparo legal, e poderá gerar uma nova demanda por transporte 

escolar e ampliação de seu atendimento. Portanto, é importante e necessário que a 
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Lei nº 10.880/2004 seja alterada, para que traga em si a permissão da extensão da 

finalidade do PNATE para o transporte de alunos residentes em áreas urbanas e 

garanta a devida segurança jurídica aos Municípios na oferta ampliada do programa, 

conforme definido no mencionado ato normativo. Para tanto, a Confederação toma a 

iniciativa de encaminhar, como sugestão, minuta de Medida Provisória para 

apreciação por esse Ministério.   

5. Correspondente à alteração sugerida na Lei nº 10.880/2004, a 

Confederação entende ser importante a previsão da ampliação de recursos 

financeiros à conta do PNATE a serem repassados aos entes federados, pois, além 

de o montante dos recursos repassados à conta do Programa considerar apenas o 

número de alunos da educação básica pública, residentes em área rural, os recursos 

federais transferidos, por sua natureza supletiva, não cobrem o custo que os 

Municípios têm para assegurar o transporte desses alunos, e a cobrança social, as 

preocupações dos gestores municipais em relação à ampliação do atendimento e 

aos custos com o transporte escolar só aumentarão. 

6. É indiscutível a importância do transporte escolar para maioria dos 

alunos das escolas públicas de educação básica e, nesse sentido, os gestores 

municipais precisam de mais apoio da União para assegurar que a extensão do 

PNATE aos estudantes das áreas urbanas seja de forma sustentável e responsável.  

7. Nesse sentido, a CNM reafirma a importância das ações do Ministério 

da Educação para que seja alterada a legislação federal, bem como para a 

ampliação do correspondente apoio financeiro aos Municípios, de forma a assegurar 

aos milhões de estudantes da educação básica o acesso à escola por meio do 

programa de transporte escolar. 

8. Certos de contar com o acolhimento ao pleito apresentado, colocamo-

nos à disposição pelos telefones: (61) 2101-6040/6089 ou pelos e-mails: 

gabinete@cnm.org.br e educacao@cnm.org.br. 

 

Atenciosamente, 

 

                                    
               Glademir Aroldi 

    Presidente 
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MINUTA 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº XXX, DE XX DE XXXXXXX DE 2020 

 

Altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que 

trata do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

do Escolar – PNATE, para, sem prejuízo do 

transporte dos alunos residentes na zona rural, 

permitir o transporte de alunos da educação básica 

pública residentes em áreas urbanas com recursos 

do Programa. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:  

 

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 7º: 

 

Art. 2º ... 

 

(...)  

 

§ 1º Desde que não haja prejuízo no transporte dos estudantes de que trata o 

caput deste artigo, é permitido o transporte de alunos da educação básica 

pública residentes em áreas urbanas. 

 

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 


