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Da Desativação Das Instituições de Educação Infantil e
 Da Reativação

Redação da Resolução N° 16/2012 que Fixa normas para a Educação Infantil no âmbito do Sistema Municipal
de Ensino de Criciúma.

Art.29 A desativação das atividades educacionais de estabelecimentos de Educação Infantil
autorizados a funcionar ou reconhecidos, poderá ocorrer:

I. Por decisão da entidade mantenedora, entendida como voluntária.
II. Por determinação da autoridade competente, entendida como desativação compulsória.

Paragráfo único. A desativação das atividades, em ambas as formas previstas neste artigo, poderá
ocorrer em caráter temporário ou definido.

Art.30 A Secretaria Municipal de Educação poderá desativar, temporária ou definitivamente, as
atividades escolares das instituições de educação infantil reconhecidos ou não, se for verificada a
inobservância dos preceitos legais, administrativos e pedagógicos do Sistema Municipal do Ensino,
apurada de acordo com as disposições desta Resolução nos seus Capítulos V e VI.

Art.31 Para a desativação voluntária de atividades, o mantenedor encaminhará, no prazo prévio de
180 dias, processo próprio à Secretaria Municipal de Educação, constituído de:

I. Justificativa;

II. cronograma de desativação;

III. descrição dos procedimentos relativos à continuidade da oferta de atendimento até a desativação;

IV. garantia de regularidade de escrituração escolar e arquivo ;

V. cópia de ata de reunião de comunicação aos alunos, pais e responsáveis quanto à desativação.

§1° A regularidade do processo de desativação será verificada “in loco” por Comissão Especial,
designada para este fim pela Secretaria Municipal de Educação.

§2° Após a efetiva formalização do processo de desativação, cabe à Secretaria Municipal de
Educação.

Parágrafo único.  Do ato de desativação compulsória caberá pedido de reconsideração à autoridade
que o determinar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação.

Art.32 A desativação de atividades educacionais, por qualquer motivo, importará na revogação da
autorização para funcionamento e/ou de reconhecimento por ato expresso da Secretraria Municipal de
Educação.

§1° No caso de desativação definida e total, a documentação escolar será recolhida pela Secretaria
Municipal de Educação, para efeito de arquivamento.

Art.33 A reativação de estabelecimentos de ensino, independente da causa da desativação, dependerá
de nova autorização.


