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DISPÕE    SOBRE'  CRIAÇÃO  `DE    CARGO
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SECRETARIA   MUNICIPAL   DE   EDUCAÇÃO
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ.

A  Câmara  Muniqpal  de  Santa  Bárbara  do  Pará,  no  pleno  uso  de  suas  atribuições   !
1

i   legais  e  com  base  no  an.  71,  XXIll,  da  LOM,  aprova  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  a   i
i    seguinte lei:                                                                                                                                                                                    ;
1'

!               Art.1°.  Fica criado o cargo  público  de  Momor Educacional  de Transporte  Escolar,   !
!   com  atuação  no apoio  educacional  no  âmbito da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  com   !
'`-'

i   atribuições e requisitos descritos nesta Lei.                                                                                                    i

§  1°.  Passa a integrar o quadro de cargos e vencimentos do Magistérios o cargo de   !

!   Monitor Educacional de Transporte Escolar de provimento efetivo com ffirga horária de 40
1

i   (quarenta) horas semanais.                                                                                                                                ,
i                §  2°.   É  obrigação  e  responsabilidade  do  ocupante  do  cargo  criado  por  esta  lei.   i

'

!   demonstrar  comportamento  compatível  com  a  educação,   respeito  e  sen.edade  com  os   !

:   alunos, zelando pela preservação do patrimônio público.                                                                           :
i                Art.  2°.  O  Monitor Educacional  de Transpone  Escolar desenvolverá suas atividades   i
:   nas escolas no embarque e desembarque dos alunos e nos veículos de transporte escolar,

!   seja ele terrestre ou  marítimo,  zelando pela ordem,  segurança,  eficiência,  eficácia,  controle
1

i   e imagem do transporte escolar.
Parágrafb único: As atribuições do mrgo criado por esta estão descritos no Anexo "1"   i

'

!   que integra esta Lei.                                                                                                                                                        1

!               An.  3°.  Para  exercer o cargo de  monitor de transpone escolam candidato deverá   :
i   pneencher os seguintes requisitos mínimos:                                                                                                   i

I -ter l8 (dezojto) anos completos ou majs;                                                                                  1

ll -ter concluído o Ensino Médio;                                                                                                                   !
1

llI ~gozar de boa saúde física e mental, comprovada por atestado médico;                         ,

lv  -  não  possuir  antecedentes  criminais,   mediante  a  apresentação  de  Certidão   i

!   Negativa de  interdição  (órgãos e sucessões)  e do registro de distribuição criminal,  relativa
1

i   aos  crimes  de  homicídios,   roubo,   estupro  e  corrupção  de   menores  ou  outros  delitos
'

i   semelhantes.
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'

!               Anu  Fica  a  secretaria  Municipal  de  Educação  autorizada  a  celebrar  contrato   :
i   Administrativo de Prestação de Seiviços, por prazo determinado,  para admissão de pessoal   i
i   em caráter temporário, pata atender às necessidades emergencfais e especfficas, previstas   ;
'

!   nesta Lei, em caso de necessidade da prestação do serviço, até a realização de Concurso   !
11

:    Público.                                                                                                                                                                                                          i

i               Parágrafo   único.   Para   a   execução   do   processo   de   contratação  temporária,   a   i

!   Secretaria    Municipal   de    Educação   fomalizará    Processo   Seletivo   para   contratação   !

:   temporária  no Serviço  Público  Municipal  nos termos do  lnciso  IX do art.  37 da Constituição   :
i    Federal.                                                                                                                                                                                       i
1               An.  5°.  As  contratações  previstas  no  artigo anterior respeitará  o  calendário escolar   !

!   que o  Município adotar durante o ano letivo,  a contar da data de formalização do contrato   !1
i   administrativo  de  prestação  de  serviços,  podendo  ser  prorrogadas  por  no  máximo  igual   i
i    período.                                                                                                                                                                                       i

An. 6°. As despesas decomentes para execução da presente Lei, correrão à conta de   !

!dotaçõesprópriasconsignadasnoorçamentovigente.
Ari. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões do Plenário, Fernando Conceição da Silva, 26 de Agosto de 2020.

ffff#4og#D#NWNWs#ffHÉHN4
Vereador -REPUBLICANOS
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!                                                                             JUSTIFICATIVA                                                                             1
11

'
11

i                  A  atuação  do  Monitor  no  tiansporte  escolar  é  imprescindível  tendo  em  vista  a   i

!   segurança,   acompanhamento   e   a   organização   desta   atividade.   Durante   os   trajetos   !
!   escolares, sem a presença dos monitores, os motoristas desviam a atenção do trânsito para   :
1

i   manter a ordem dentro do ônibus ou até mesmo separar brigas entre alunos,  sem contar a   i
i   desorganização  no  embarque  e  desembarque  dos  alunos  podendo  resultar  em  quedas.   i

!   Com o monitoramento dentro do ônibus escolar nas cidades em que este serviço já ocorre,    !

:   observa-se uma diminuição significativa no número de ooonências relativas a problemas de   :
i   comportamento e desordem dentro dos veículos,  garantindo a segurança  necessária para   i

!   que nossas crianças e alunos possam ir e vir com a segurança necessária a este fim e ao   i
!   mesmo   tempo   colaborar   com   a   preservação   da   estrutura   do   veículo   utilizado   neste   !

Sala das Sessões do Plenário Femando Conceição da Silva, 26 de Agosto de 2020.

F#Ég%ffNÉWN%MHÁ-
Vereador -REPUBLICANOS
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ANEXO I

ATRIBulçõES DAS FUNçÕES

Lei n° ...., de ... de ... de 2020.

Cargos de Provímento Efetivo

Atribui es do car

1 - acompanhar alunos desde o embaique no transporte escolar até seu desembarque na escola

de  destino,  assim  como  ammpanhar  os  alunos  desde  o  embarque,  no  final  do  expediente

escolar, até o desembarque nos pontos próprios;

11   -  vefflcar  se  todos  os  alunos  estão  assentados  adequadamente  dentro  do  veículo  de

transpode     escolar,     utilizando     equipamentos     de     segurança,     respeftando     ordem     de

desembarque e embarque;

111 -orientar e auxi]iar os alunos, quando nec£ssário a colocarem o cjnto de segurança;

IV  -  orientar  os  alunos  quanto  ao  rism  de  acidente,  evitando  colocar  paítes  do  coipo  para

fora da janela;

V - zelar pela limpeza do transpor(e dunante e depois do trajeto;

Vl - identificar a insthuição de ensino dos respectivos alunos e deixá-Ios no local;

Vll  -  ajudar  os  alunos  a  subir  e  descer  as  esffidas  dos  transportes,  especialmente  os  que

assjm necessftarem ;

Vlll -verificar os horários dos transportes, infomando aos pais e alunos;

lx - conferir se todos os alunos frequentes no dia estão netomando para os lares;

X - ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos;

Xl - executar tarefas afins;

Xll -tratar os alunos com urbanidade e respefto, comunicar casos de conflíto ao responsável dos

alunos;

Xlll  -ser  pontual  e  assíduo,  ter postura ética  e  apresentar-se com  vestimentas confoháveis  e

adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos;

XIV - executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
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