
Apresentação final do acompanhamento
do Transporte Escolar em

Santo Antônio de Jesus (2017-2019)



O município contrata serviço de transporte escolar para os alunos da zona rural 
estudarem na sede. O referido contrato foi objeto de análise do Observatório Social 
do Brasil – Santo Antônio de Jesus, pois chamou a atenção devido ao valor 
próximo de 6 milhões de reais.

A partir de 2018 o OSB-SAJ passou a interagir com a prefeitura para elucidar rotas 
que estavam com descrição insuficiente e acompanhando a qualidade da 
prestação de serviço.

● Foi criada uma força tarefa, com contratação de um colaborador para levantamento de 
dados:
● Linhas;
● Veículos;
● Rotas;
● Quantidade de Unidades Escolares;
● Alunos;
● etc...

HISTÓRICO



RELATÓRIO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR 
ANO: 2017 - 2019 – SAJ-BA.



1 – Repetição de rotas;

2 – Número excessivo de rotas;

3 – Descrição confusa das rotas;

4 – Relatos da comunidade escolar de atraso na 
prestação do turno vespertino, devido  ao mesmo 
carro operar no matutino.

Indícios preliminares



Analisando os dados divulgados pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios, o OSB-SAJ gerou uma 
planilha com 6268 linhas e 18 colunas, o que 
possibilitou fazer análise sobre a informação obtida

HISTÓRICO



● A empresa Atlântico (vencedora do contrato) tinha 
contrato em 2018 com outras 34 cidades da Bahia.

● Após interação do OSB-SAJ, a prefeitura fez um 
recadastramento de rotas e o quantitativo de rotas 
mapeadas caiu de 322 para 211.

● A empresa Atlântico deixou de prestar serviço ao 
município em maio de 2019, sendo substituída pela 
contratação direta dos motoristas (MEI) que já 
executavam as linhas. Essa contratação foi possível 
mediante de TAC com MP-BA, após ofício do OSB-
SAJ

HISTÓRICO



Após essa análise, identificamos as seguintes situações:

1) Redução significativa dos números de rotas e consequentemente das 
despesas:
● 2019 com média mensal de 183 rotas e despesa anual em R$ 1.920.691,83;
● 2018 com média mensal de 278 rotas e despesa anual em R$ 5.698.373,01;
● Fica registrado uma economia de R$ 3.777.681,18 no ano de 2019 em relação a 

2018;

2) Pagamento em duplicidade da rota de número 29 durante 3 meses em 
2019 para motoristas MEI;

3) Veículos que fazem várias rotas (identificamos um veículo que executou 7 
rotas) essa situação indica possibilidade de pagamento repetido da 
quilometragem, uma vez que o contrato é por km rodado.

RESULTADOS



Demonstrativo de rotas e valores pagos ao transporte escolar em SAJ
RESULTADOS



O Observatório Social do Brasil – Santo Antônio de 
Jesus informa que já entregou toda a documentação 
analisada às autoridades, para que estas possam 
fazer suas apurações e endossar ou refutar os dados 
que o OSB-SAJ levantou



Observatório Social
Santo Antônio de Jesus/Ba



Contatos:
Observatório Social de Santo Antonio de 

Jesus
Rua Tiradentes, 30, 3º andar – Sala 309

     /ObservatorioSocialSAJ

/OS_SAJ

observatoriosocialsaj

santoantoniodejesus@osbrasil.org.br

75 3632-8836



“Pior que o barulho dos 
maus é o silêncio dos bons”

Martin Luther King



Muito Obrigado!

Seja Voluntário!
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