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RESOLUÇÃO CMENV Nº 10/2009 
 
                                                                                                 Dispõe sobre a função de 

secretários escolares das Unidades de 
Ensino abrangidas pelo Sistema 
Municipal de Ensino de Nova Venécia - 
ES. 

 
 
A Presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Venécia, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o disposto na Lei Nº 2.207, de 06 de agosto de 1997, que cria o Conselho Municipal de 
Educação, Lei Nº 2.783, de 27 de outubro de 2006, que institui a organização do Sistema Municipal de 
Ensino, Decreto Nº 6.198, de 13 de maio de 2008, que nomeia a presidente do Conselho Municipal de 
Educação de Nova Venécia e Parecer CMENV Nº 01/2009, aprovado na sessão plenária do dia dois de 
abril de 2009. 
 
 
 
Resolve: 
 
Art.1º - Entende-se por Secretário Escolar o profissional encarregado da organização e execução dos 
serviços de escrituração, documentação e arquivo escolar, garantindo o fluxo de documentos e 
informações necessárias aos processos administrativos e pedagógicos das Unidades Escolares. 
 
Art.2º - A função de Secretário Escolar das Unidades de Ensino abrangidas pelo Sistema Municipal de 
Ensino de Nova Venécia será  exercida por profissional com formação mínima em Ensino Médio.  
 
§ 1º - A Secretaria Municipal de Educação de Nova Venécia, anualmente, deverá oferecer cursos de 
formação e/ou atualização para os ocupantes da função de Secretário Escolar da Rede Municipal de 
Ensino. 
 



§ 2º - Nas Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal a função de Secretário Escolar deverá ser, 
preferencialmente, exercida por profissional do quadro efetivo do Município que não pertença ao quadro 
do magistério. 
 
Art.3º- O Secretário Escolar deve ser portador de autorização para o exercício da função, expedida 
pelo órgão competente da Secretaria  Municipal de  Educação de Nova Venécia. 
 
§ 1º- A autorização concedida ao Secretário Escolar tem validade por dois (02) anos para o exercício 
da função na Unidade de Ensino para qual foi nomeado. 
 
§ 2º- Sempre que houver mudança de Secretário Escolar, deve ser solicitado ao órgão competente da 
Secretaria Municipal de Educação de Nova Venécia uma nova autorização. 
 
Art.4º- A documentação necessária para a obtenção da autorização de secretário escolar é a seguinte: 
 
a) Ofício de encaminhamento pela escola solicitando à Secretaria a nomeação do secretário; 
b) Ato de designação (autorização) 
c) Comprovante de escolaridade; 
d) Documentos pessoais (CI, CPF,Título de Eleitor); 
 
Art.5º - As atribuições do Secretário Escolar são as previstas na legislação vigente e no Regimento 
Escolar. 
 
Art.6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Nova Venécia, 02 de abril de 2009. 
 

 
 
Homologo em      /     /2009 
 
 

 


