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Conselho Municipal de
Educação de Criciúma

Documentos para autorização de funcionamento das
Escolas de Educação Infantil de Criciúma

(Instituições Privadas):

( ) Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Educação,
subscrito pelo representante legal da entidade mantenedora.

( ) Registro do mantenedor, se da iniciativa privada, junto aos órgãos
competentes, cartório de títulos e documentos, junta comercial e cadastro geral dos
contribuintes do Ministério da Fazenda.

( ) Documentação que possibilite verificar a capacidade de auto- financiamento
e prova de idoneidade econômica – financeira da entidade mantenedora e de seus
sócios, consistindo de certidão negativa do cartório de distribuição pertinente, com
validade na data de apresentação do processo.

( ) Identificação da instituição de Educação Infantil, com endereço e telefone.

( ) Comprovação da propriedade do imóvel, de sua locação ou cessão, por
prazo não inferior a 3 (três) anos.

( ) Planta baixa ou croqui dos espaços e das instalações.

( ) Relação do mobiliário, equipamentos, material didático-pedagógico e o
acervo bibliográfico.

( ) Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e
escolaridade (original e cópia):

a) diploma do Ensino Médio (obrigatório);
b) diploma da graduação (obrigatório);
c) diploma de pós-graduação (opcional);
d) cópia da Carteira de Identidade e do CPF.
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( ) Previsão de matrícula com demonstrativo da organização e grupos.

( ) Proposta Pedagógica da Escola.

( ) Plano de capacitação permanente dos recursos humanos.

( )Regimento que expresse a organização pedagógica, administrativa e
disciplinar da instituição de Educação Infantil.

( ) Alvará de inspeção sanitária expedido pela Vigilância Sanitária.

(   ) Atestado de vistoria para funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros.

( ) Alvará de funcionamento expedido pelo órgão próprio da Prefeitura.

Observação: O requerente providenciar todos os documentos acima relacionados e
anexar em dossiê de processo de solicitação de autorização de funcionamento junto
ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Criciúma, endereçado para o
COMEC - Conselho Municipal de Educação de Criciúma.
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