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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0195/2022-GP

 
Portaria nº 0195/2022-GP Lagoa Nova / RN, 06 de maio de
2022.

 
“CONCEDE MUDANÇA DE SIMBOLOGIA
E/OU NOMENCLATURA EM
CONFORMIDADE COM A NOVA
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO
MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

 
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa
Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei
Municipal nº 759/2022.
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 759/2022 que
“Dispõe sobre reestruturação organizacional administrativa do
Poder Executivo no Sistema de Administração Pública do
Município de Lagoa Nova/RN e dá outras providências e
revogando a Lei nº 173/1998”.
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1070/2022 que
“Fica estabelecido os valores dos vencimentos dos cargos de
provimento em comissão no âmbito do Município de Lagoa
Nova/RN, e dá outras providências.”
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º Conceder mudança de nomenclatura e simbologia para
o senhor JOSE WAGNER DA COSTA, que ocupa o cargo
Comissionado de Coordenador de Transporte Escolar, passa a
ter a nomenclatura de DIRETOR DO TRANSPORTE
ESCOLAR, com simbologia – CC2, lotado na Secretariam
Municipal de Educação.
 
Art. 2º Compete ao Diretor do Transporte Escolar da Secretaria
Municipal de Educação:
 
I - objetivo garantir e oferecer aos alunos do Ensino Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio o acesso aos
estabelecimentos de ensino;
II - coordenar, controlar, realizar a gestão da manutenção e
conservação da frota veicular da Secretária Municipal da
Educação;
III - fazer a verificação de data do vencimento da
documentação veicular e solicitar a renovação dos mesmos;
IV - organizar e coordenar as rotas do transporte escolar,
garantindo acesso a todos os alunos vinculados ao Sistema
Municipal de Ensino;
V - encaminhar as solicitações pertinentes à coordenação dos
serviços ofertados pelos motoristas dos veículos escolares,
zelando pela disciplina, segurança e qualidade do transporte
escolar;
VI - verificar os veículos com necessidades de manutenção
preventiva, agindo de forma a antecipar os problemas
mecânicos e organizacional;
VII - coordenar os motoristas do agente transporte escolar,
fazendo relatório de conduta, notificando pessoal e
judicialmente os casos conflitantes;
VII - realizar periodicamente serviços de fiscalização nos
veículos do transporte escolar;
IX - controlar e cuidar para que o contrato firmado entre a
Prefeitura e prestadores de serviços sejam cumpridos;



16/05/2022 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/76CDD4CA/03AGdBq25-Sxzqc7N8jeH356aevHxvht1bAr1LG3DKxgroy-ivrmE3DwjXW_tI0_2h… 2/2

X - realizar periodicamente reuniões com os condutores dos
veículos e alunos que utilizam o transporte;
XI - atender a pais de alunos e professores das escolas sobre
problemas no transporte;
XII - controlar os mapas de quilometragem diários;
XIII - acompanhar as inspeções nos veículos que prestam
serviço;
XIV - trabalhar junto à direção das escolas que utilizam o
transporte para que o serviço seja executado da melhor
maneira;
XV - coordenar as compras, pedidos de empenhos e emitir
notas fiscais para pagamento às empresas prestadoras do
transporte;
XVI - organizar a prestação de contas do departamento de
transporte escolar.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de maio de 2022
e revogando as disposições em contrário.
 
Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.
 
LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
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