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Das Mudanças de Mantenedor, de Sede e de Denominação
Redação da Resolução N° 16/2012 que Fixa normas para a Educação Infantil no âmbito do Sistema Municipal

de Ensino de Criciúma.

Art.27 As modificações que alteram a organização de estabelecimentos autorizados ou
reconhecidos em relação a mantenedor, sede ou denominação, deverão ser submetidas ao
Conselho Municipal de Educação para análise e aprovação, em processo, instruído de:

I. quanto à mudança de mantenedor, no caso de pessoa jurídica de direito privado:
a. comprovação da existência jurítica de novo mantenedor, mediante registro no

Cartório de Títulos e Documentos e na Junta Comercial do Estado, e Inscrição no
Cadastro Geral, e Inscrição no Cadastro Geral dos Contribuentes do Ministério da
Fazenda ;

b. prova da regularidade fiscal junto ao INSS, FGTS e IR.
c. prova de capacidade financeira e da situação patrimonial para manter o

estabelecimento, indicando previsão da receita e da despesa ;
d. cópia da documentação referente ao ato jurídico que legalizou a transferência;

II. quanto a mudança de sede:

a. prova de propriedade de terreno e edifício onde funcionará o estabelecimento;
b. prova de direito de uso do edifício, pelo prazo mínimo 4 (quatro) anos;
c. planta de localização do edifício no terreno, com a indicação da área livre e

coberta ;
d. planta baixa do edifício em que funcionará o estabelecimento, com a localização

das salas de aula, sala de professores, sanitários e área coberta para recreação ;
e. laudos técnicos nos termos do Capítulo VI da presente Resolução.

III. quanto à mudança de denominação:

a. pedido, com justificativa, encaminhado pela Direção;
b. prova da decisão da mantenedora, quando se tratar de estabelecimento de ensino

da rede particular ;
c. concordância da autoridade municipal;

§1° Nos casos de mudança de mantenedor ou de sede de estabelecimento ja reconhecido,
deverá haver manifestação formal do Conselho Municipal de Educação.

§2° A aprovação da mudança de mantenedor, de sede ou de denominação, obriga o
estabelecimento a fazer as adaptações regimentais e de escrituração escolar correspondente e,
inclusive, estatutária, quando couber.

Art.28 A Secretaria Municipal de Educação examinará os processos referentes à mudança de
manteneador, de sede, e, de denominação, julgando-os em conformidade com esta Resolução
e os encaminhará à aprovação do Conselho Municipal de Educação.


