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Da Criação e Da Autorização de Funcionamento
Redação da Resolução N° 16/2012 que Fixa normas para a Educação Infantil no âmbito do Sistema Municipal

de Ensino de Criciúma.

Art.22 Entende-se por criação o ato próprio pelo qual o mantenedor formaliza a intenção de
criar e manter uma instituição de educação infantil e se compromete a sujeitar seu
funcionamento às normas do sistema municipal de ensino.

§1° O ato de criação se efetiva para as instituições de educação infantil, mantidas pelo poder
público, por decreto governamental e, para as mantidas pela iniciativa privada, por
manifestação expressa do mantenedor em ato jurídico ou declaração própia.

§2° O ato de criação a que se refere este artigo e seu parágrafo primeiro não autoriza o
funcionamento, que depende da aprovação do Conselho Municipal de Educação- COMEC.

Art.23 Entende-se por autorização de funcionamento o ato pelo qual o Conselho Municipal
de Educação permite o funcionamento da instituição de educação infantil, enquanto atendidas
as disposições legais pertinentes.

Art.24 O processo para autorização de funcionamento será encaminhado a Secretaria
Municipal de Educação, que fará verificação in loco, pelo menos 120 dias antes do prazo
previsto para o início de atividades, e deverá conter:

I. Requerimento dirigido à Presidência do Conselho do Municipal de Educação, subscrito
pelo representante legal da entidade mantenedora;

II. Registro do mantenedor, se da iniciativa privada, junto aos órgãos competentes: Cartório
de Títulos e Documentos, Junta Comercial e Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda;

III. Documentação que possibilite verificar a capacidade de autofinanciamento e prova de
idoneidade econômico-financeira da entidade mantenedora e de seus sócios, consistindo
de certidão negativa do cartório de distribuição pertinente, com validade na data da
apresentação do processo.

IV. Identificação da instituição de educação infantil e endereço;
V. Comprovação da propriedade do imóvel ou de sua locação ou cessão, por prazo não

inferior a 3 anos ;
VI.  Planta baixa ou croqui dos espaços e das instalações;
VII.  Relação do mobiliário, equipamentos, material didático-pedagógico e acervo

bibliográfico;
VIII.  Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade;
IX. Previsão de matrícula com demonstrativo da organização e grupos;
X. Proposta Pedagógica;
XI. Plano de capacitação permanente dos recursos humanos;
XII.  Regimento que expresse a organização pedagógica, administrativa e disciplinar da

instituição de educação infantil;
XIII.  Alvará de inspeção sanitária expedido pela Vigilância Sanitária;
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XIV.  Atestado de vistoria de funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros;
XV.  Alvará expedido por órgão próprio da Prefeitura Municipal;
XVI.  Outros que venhamser exigidos por lei.

§1° A autorização prevista neste artigo, somente produzirá seus efeitos a contar da data da
emissão do Certificado de Autorização, a ser expedido na forma e condições aprovadas pelo
Conselho Municipal de Educação - COMEC. O certificado valerá como licença de
funcionamento, outorgando ao sistema municipal de ensino, à sociedae, associação civil e a
empresa mercantil as prerrogativas previstas na Legislação vigente e nesta Resolução.

§2° No certificado de autorização constará o número do cadastro de Autorização junto ao
Conselho Municipal de Educação- COMEC que deverá ser exposto em local visível da
Instituição Autorizada, não podendo conter rasuras e nem alteração do seu conteúdo.

§3° Na hipótese de suspensão, interrupção e cassação do direito de funcionamento da
Instituição Educacional, e/ou simulação, fraude e falsidade ideológica do instrumento -
Certificado de Autorização, será aplicado ao responsável legal ou ao seu preposto as
penalidades previstas em lei sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, e ainda fazendo-
se remessa do Processo Administrativo ao Orgão do Ministério Público - MP.

Art.25 A desativação das instituições de educação infantil autorizadas a funcionar, poderá
ocorrer por decisão do mantenedor em caráter temporário ou definitivo, devendo atender
legislação específica do sistema municipal do ensino.

Art.26 O ato de autorização para o funcionamento deverá ser renovado a cada 5 anos.


