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GOVERNO MUNICIPAL
TRABALHANDO POR TODOS

LEI COMPLEMENTAR N° 236/2.022, DE 20 DE JUNHO DE
2.022.
(Que cria cargo no Quadro de Pessoal e dá outras providências).
SISINIO DE OLIVEIRA LEÃO, Prefeito do Município de Pontalinda,
Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município.
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Pontalinda aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
ARTIGO 1° — Fica criado no Quadro de Cargos de Provimento
Permanente — do Anexo I — Quadro A, da Lei Complementar n° 114/2008, de 17 de
janeiro de 2.008, o seguinte cargo:
ANEXO I - QUADRO A
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO PERMANENTE
40 HORAS SEMANAIS
QUANT.

01

REQUISITO ATRIBUIÇÕES
DO CARGO
de Anexo I, Grau A Ref. 07 - Ensino
Anexo I
da Lei Complementar n° medico
completo
216/2022

DENOMINAÇÃO
Escriturário
Escola

REF.

ARTIGO 30 - Será extinto automaticamente após a promulgação desta
Lei Complementar 01 (um) cargo efetivo de Escriturário, do quadro de pessoal desta
Prefeitura Municipal.
ARTIGO 4° - As despesas decorrentes da execução desta Lei
Complementar serão cobertas com dotações próprias consignadas no orçamento, e com
o desligamento de contratações emergenciais.
ARTIGO 5° - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Muni

de Pontalinda, em 20 de junho de 2.022.
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ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES AO CARGO
ATRIBUIÇÕES
Conhecer o Projeto Politico-Pedagógico do estabelecimento de ensino; Cumprir
a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas da SEED, que regem
o registro escolar do aluno e a vida legal do estabelecimento de ensino; Distribuir
as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria aos demais técnicos
administrativos; Receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for
confiada; Organizar e manter atualizados a coletânea de legislação, resoluções,
instruções normativas, ordens de serviço, ofícios e demais documentos; Efetivar
e coordenar as atividades administrativas referentes A matricula, transferência e
conclusão de curso; Elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a
serem encaminhados às autoridades competentes; Encaminhar à direção, em
tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados; Organizar e manter
atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a permitir, em
qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade da vida escolar do
aluno e da autenticidade dos documentos escolares; Responsabilizar-se pela
guarda e expedição da documentação escolar do aluno, respondendo por
qualquer irregularidade; Manter atualizados os registros escolares dos alunos no
sistema informatizado; Organizar e manter atualizado o arquivo com os atos
oficiais da vida legal da escola, referentes à sua estrutura e funcionamento;
Atender a comunidade escolar, na área de sua competência, prestando
informações e orientações sobre a legislação vigente e a organização e
funcionamento do estabelecimento de ensino, conforme disposições do
Regimento Escolar; Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e
Escriturário
equipamentos da secretaria; Orientar os professores quanto ao prazo de entrega
de Escola
do Livro Registro de Classe com os resultados da frequência e do
aproveitamento escolar dos alunos; Cumprir e fazer cumprir as obrigações
inerentes ás atividades administrativas da secretaria, quanto ao registro escolar
do aluno referente à documentação comprobatória, de adaptação,
aproveitamento de estudos, progressão parcial, classificação, reclassificação e
regularização de vida escolar; Organizar o livro-ponto de professores e
funcionários, encaminhando ao setor competente a sua frequência, em
formulário próprio; Secretariar os Conselhos de Classe e reuniões, redigindo as
respectivas Atas; Conferir, registrar e/ou patrimoniar materiais e equipamentos
recebidos; Comunicar imediatamente A direção toda irregularidade que venha
ocorrer na secretaria da escola; Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre
que convocado, ou por iniciativa própria, desde que autorizado pela direção,
visando ao aprimoramento profissional de sua função;
Organizar a
documentação dos alunos matriculados no ensino extracurricular; Auxiliar a
equipe pedagógica e direção para manter atualizado os dados no Sistema de
Controle e Remanejamento dos Livros Didáticos; Fornecer dados estatísticos
inerentes às atividades da secretaria escolar, quando solicitado; Participar da
avaliação institucional, conforme orientações da SEED; Zelar pelo sigilo de
informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter e
promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com
alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; Participar
das atribuições decorrentes do Regimento Escola e exercer as especificas da
sua função.
CARGA HORARIA: de 40 horas;
REQUISITOS: curso médio com leto.
CARGO

