DECRETO Nº 6320, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019
Dispõe sobre alteração do Decreto n.º 6052, de 16 de
abril de 2018, que dispõe sobre as atribuições dos cargos
de provimento em comissão constantes do quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis.

HÉLIO APARECIDO MENDES FURINI, Prefeito Municipal de
Junqueirópolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. – Ficam alteradas as atribuições do cargo de provimento em
comissão de Assessor do Setor de Transporte Escolar, estabelecidas no Decreto n.º 6052, de 16
de abril de 2019, passando a vigorar conforme segue:

-

Descrição do Cargo
Título: Assessor do Setor de Transporte Escolar
Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes ao Setor de Transporte Escolar.
Comandar as ações realizadas pela Assessoria do Setor de Transporte Escolar, órgão
público com as seguintes competências:
Realizar periodicamente serviços de fiscalização nos veículos do transporte escolar,
quanto às normas de segurança, de conduta e condições dos veículos;
Elaborar relatórios e notificações, enviando ao departamento jurídico;
Controlar e cuidar para que o contrato firmado entre a Prefeitura e prestadores de serviços
sejam cumpridos;
Realizar periodicamente reuniões com os condutores dos veículos e alunos que utilizam
o transporte;
Atender a pais de alunos e professores das escolas sobre problemas no transporte;
Controlar os mapas de quilometragem diários;
Acompanhar as inspeções semestrais nos veículos que prestam serviço;
Trabalhar junto à direção das escolas que utilizam o transporte para que o serviço seja
executado da melhor maneira;
Pedir empenhos e emitir notas fiscais para pagamento às empresas prestadoras do
transporte.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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