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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

São Desldério - Ba, 29 de Dezembro de 2021

Transporte Escolar: Mês de Dezembro - Ano de 2021

ROTA DOS ÔNIBUS OFICIAIS - Transporte Escolar

ROTEIRO

Item Descrição Tipo de Via
Tipo

veiculo

Identificação dos

veiculos
Km/Dia

N°de

dias

Letivos

Km mensai MOTORiSTA

Trajeto com saída às OShOOmIn do Povoado de Baixa do Coqueiro, se
dirigindo para o povoado de Beieza de Baixo e retorna passando no
povoado de Beleza de Cima até a cidade de São Desidério com chegada
às 07h20min. Ao final do turno matutino, às IlhSSmin, retoma percorrendo
o mesmo itinerário

Não tem

pavimentação
asfáltica de 80

km.

ônibus

Veiculo ônibus de piaca
RDH- 1B15. cor

amarela, ano 2221 e

marca/modelo Marcopoio
/VoiareV8L4x4EO

80 18 1440
Edilei Alves da

Silva

Trajeto com salda às OShOOmin do Povoado de Brejo da Furquiiha, se
dirigindo para o povoado de Jatai e Senhor Camer e retoma passando
novamente no povoado de Brejo da Furquiiha, e em seguida passa nos
povoados de Sitio Novo e Varginha até a cidade de São Desidério com
chegada às 07h20mln. Ao finai do tumo matutino, às 11hSSmin, retoma
percorrendo o mesmo itinerário

Pavimentação
asfáitica de 33

km. Não

pavimentada 55
km

ônibus

Veiculo ônibus de placa
OZO - 6229, cor amarela,

ano 2014/2014 e

marca/modelo M. Benz /

OF1519R. ORE

88 17 1496

Fábio Novaes

dos Santos

Alves

Trajeto com salda às 05h30min do Assentamento Tainà, se dirigindo para
o povoado de Passaginha e retoma passando nos povoados de Cetais,
Capão Verde, Vila Nova, Conceição de Cima e de Baixo, Barreiro, Sitio
Novo, Furquiiha e Estiva da Furquiiha até a cidade de São Desidério com
chegada às 07h20min. Ao final do turno matutino, às 11h55min, retorna
percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentação

asfáitica de 34

km. Não

pavimentada
106 km

ônibus

Veiculo ônibus de placa
NYO - 2650, cor amarela,
ano 2010/2011

emarca/modelo VW/

15.190 EOD ESC.

POWER

140 17 2380
Edison Pereira

de Sousa

Trajeto com salda às 06h10min da Cidade de São Desidério-BA, se
dirigindo para a cidade de Barreiras-BA com chegada às 06h50min, e
retoma às 12h20min. No tumo notumo faz o mesmo percurso com saida
às 18h00min da cidade de São Desidério para a cidade de Barreiras com
chegada às 18h50min e retoma por voita das 22h40min.

Pavimentação
asfáltica de 162

km

ônibus

Veicuio ônibus de piaca
OVB • 0498, cor amareia,

ano 2013/2014 e

marca/modeio M. Benz /

OF1519R. ORE

162 17 2754
Ailton da Silva

Pereira

Jlínâiü



s

Trajeto com saída às 1 lhOOmin do povoado de Tímbós, se dirigindo para o
povoado de Sisnandes e retoma passando novamente no povoado de
Timbós, e em seguida nos povoados de Vereda Alegre, Cabeceira Grande
e Ilha do Vítor em direção as escolas da cidade de São Oesidério com
chegada às 12h50min. Ao final do turno vespertino, às 17h40min, retoma
percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentação
asfáitica de 34

km. Não

pavimentada 97
km

ônibus

Veiculo ônibus de placa
NTF - 3116, cor amarela,
ano 2009/2010 e

marca/modelo VW/

Induscar Foz U.

131 17 2227
Wiilian de

Almeida

6

Trajeto com saída às HhOOmin do povoado de Vereda Aiegre, se dirigindo
para o Assentamento Cacheado, povoado de José Nobre e iiha II e retoma
passando no povoado de iiha do Vitor, e em seguida em direção as
escolas da cidade de São Desidério com chegada às 12h50min. Ao final
do tumo vespertino, às 17h40min, retoma percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentação
asfáitica de 34

km. Não

pavimentada 91
km

ônibus

Veiculo ônibus de placa
NTF - 9475, cor amarela,
ano 2009/2010 e

marca/modelo VW/

induscar Foz U.

125 17 2125
Volmir

Bárbaro

7

Penedo, Riacho de Pedra, Sitio de Cima e Barreíro.Trajeto com saída às
OShOOmin do Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para o povoado de
Riacho Pedra e retoma passando no povoado de Penedo até o Distrito de
Sitio Grande com chegada ás 07h00min, e em seguida vai em direção ao
povoado de Jatobá e retoma passando nos povoados de Barreiro e Sitio
de Cima, com chegada às 07h10min no Distrito de Sitio Grande. Ao final
do tumo matutino, às 11h40min, retoma percorrendo o mesmo itinerário.
No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto do Distrito de Sitio Grande
ao povoado de Riacho de Pedra e Penedo com chegada às 12hS0min e
retomando peio mesmo percurso ao finai do tumo, por volta das 17h00min.
No tumo notumo, percorre o mesmo trajeto até o Distrito de Sitio Grande,
com chegada às IShSOmin e retomando peio mesmo percurso ao final do
tumo, por volta das 22h30min.

Pavimentação
asfáitica de 16

km. Não

pavimentada 88
km

ônibus ou
Similares

Veiculo ônibus ou

similares de placa PLX -
7D82, cor amarela, ano
2019/2020 e

marca/modelo

VW/NEOBUS TH 0

104 19 1976

Valdevino

Vieira de

Barros

8

Trajeto da rota da sede nos bairros Tagará de Cima, Tangará de Baixo,
Nossa Senhora Aparecida para todas as escolas nos turnos matutino e
vespertino.

Pavimentação
asfáitica de 39

ônibus

Veiculo ônibus de placa
NYO - 4065, cor amarela,

ano 2010/2011 e

marca/modelo VW/

15.190 EOD E. HD ORE

39 17 663
Edison Dias

da Costa

9

Trajeto da rota da sede nos bairros Tagará de Cima, Tangará de Baixo,
Nossa Senhora Aparecida para todas as escolas nos tumos matutino e
vespertino.

Pavimentação
asfáitica de 39

ônibus

Veiculo ônibus de placa
NYO - 4697, cor amarela,

ano 2010/2011

emarca/modeio VW/

15.190 EOD ESC.

POWER

39 17

n
/  1

663

n.

Diego Queiroz
da Silva



10

Trajeto com salda às OShSOmin do povoado de Brejo da Furquilha, se
dirigindo para o povoado de Jatai e retoma passando no povoado de Brejo
da Furquilha, e em seguida vai até a residência do Senhor Camer, retoma
novamente passando no povoado do Brejo da Furquilha, e em seguida vai
em direção a escola do povoado de Sitio Novo, com chegada ás
OThOOmín. Ao finai do tumo matutino, às lihlOmin, retoma percorrendo o
mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto com
chegada às 12hS0min e retomando pelo mesmo percurso ao final do tumo,
por voita das 17h00min.

Não tem

pavimentação
asfáltica de 60

km.

ônibus ou
Similares

Veículo tipo microônibus
de placa JQE - 5005, cor
branca, ano 2004 e

marca/modelo Marcopolo
/ Volare AS Escolar

SO 18 1080

Giiva

Francisco de

Jesus

11

Trajeto com salda às OShOOmin da Sede do município de São Desidério,
se dirigindo para o povoado de Samambaia. Na seqüência, retoma para a
Sede, passando pelo os povoados de Riacho Grande, Ponte de Terra e
Cidade Aita, com chegada às 07h20min. Ao final do tumo matutino, às
IlhSSmin, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino,
percorre o mesmo trajeto até a sede do município, com chegada às
12h50min e retomando pelo mesmo percurso ao finai do tumo, por volta
das 17h30min.

Pavimentação
asfáltica de 82

km

ônibus

Veiculo ônibus de placa
PLG - 4S00, cor amarela,
ano 2018/2019 e

marca/modelo VW/

15.190 EOD E. HD ORE

82 18 1476
Segislei dos
Santos Silva

12

Trajeto com saída às OShOOmin do povoado de Baixa do Coqueiro, se
dirigindo para o povoado de Sanloguinho i e li e retorna passando nos
povoados de Baixa do Coqueiro, Baixa do Coqueiro il, Lameirinho de Cima
e de Baixo ao povoado de Sitio Novo, com chegada às 07h00min. Ao final
do turno matutino, às 11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário.
No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto, mas até o povoado de
Baixa do Coqueiro, com chegada às 12h55min e retomando peio mesmo
percurso ao final do tumo, por volta das 17h00min ao povoado Baixa do
Coqueiro il, Lameirinho de Cima e de Baixo, Sanloguinho 1 e il.

Não tem

Pavimentação
asfáltica de 81

km

Micro

ônibus ou

similares

Veiculo Micro-ônibus de

placa OZH • 7292, cor
amarela, ano 2013/2014

e marca/modelo

Marcopolo / Volare V8L
EO

81 18 1458

Dariey Araújo
de Santana da

Costa

13

Trajeto com salda às OShOOmin do povoado de Baixa do Coqueiro, se
dirigindo para o povoado de Joaquinzinho e retoma passando nos
povoados de Alegre, Grota da Onça, Baixa do Coqueiro, ao povoado de
Sitio Novo, com chegada às 07h00min. Ao final do tumo matutino, às
11h30min, retoma percorrendo o mesmo trajeto. No tumo vespertino,
percorre o mesmo itinerário, mas até a escola do povoado de Baixa do
Coqueiro, com chegada às 12h55min, e retomando pelo mesmo percurso
ao final do tumo vespertino, por volta das 17h00min para o povoado de
Joaquinzinho, Alegre e Grota da Onça.

Não tem

Pavimentação
asfáltica de 85

km

ônibus

Veiculo ônibus de placa

NYP - 474S, cor amarela,

ano 2010/2010 e

marca/modelo VW/

15.190 EOD E. HD ORE

85 18 1530
Daniel Lopes
da Costa
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lléia de Oliveji^á Almeida
Secretária Municipal de Educação

Port N» 339/2017


