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RESOLUÇÃO N° 01, DE 03 DE ABRIL DE 2019. 

 

 

 

“Estabelece normas para o 

CREDENCIAMENTO e AUTORIZAÇÃO de 

Instituições de EDUCAÇÃO INFANTIL no 

Sistema Municipal de Educação de Portão.” 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTÃO (CME), com 

fundamento no Artigo 11, inciso IV na Lei Federal Nº 9394/96, na Resolução CEEd/RS Nº 

320/2012, na Resolução CEEd/RS Nº 339/2018, no Parecer do CEEd/RS Nº 001/2018 e no 

uso de suas atribuições que lhe confere o Capítulo IV da Lei Municipal Nº 2714/2018, 

 

 

ESTABELECE: 

 

Art. 1
o
.O credenciamento e autorização dos estabelecimentos de ensino é o ato 

de outorgar poderes para a instituição oferecer educação infantil, depois de comprovadas as 

condições físicas para a faixa etária a ser atendida. 

Parágrafo Único: Excluem-se os “cuidadores domésticos” que atenderem até 

dez (10) crianças. 

 

Art. 2
o
. Os estabelecimentos de ensino deverão solicitar credenciamento e 

autorização de funcionamento concomitantemente. 

§1º. No ato de autorização e credenciamento os estabelecimentos de ensino 

estarão sujeitos ao pedido de providências conforme legislação vigente e pertinente. 

§2º. A partir da data do pedido de providências os estabelecimentos de ensino 

terão um prazo determinado pelo Conselho Municipal de Educação de Portão para cumpri-

las. 

 

Art.3º. Para solicitar credenciamento e autorização dos estabelecimentos de 

ensino a mantenedora deverá seguir, em caráter provisório, a Legislação Estadual vigente, 

conforme Resolução Nº 320/2012, Resolução Nº 339/2018 e Parecer CEEd Nº 001/2018. 

 

Art. 4º. A escola que iniciar suas atividades a partir da data desta Resolução 

deverá cadastrar-se junto a SEMECDT anteriormente ao pedido de Alvará Sanitário no órgão 

responsável. 

Parágrafo Único: O prazo para solicitação de credenciamento e autorização de 

funcionamento será de cento e oitenta (180) dias a contar da data de cadastro. 

 

Art. 5º. O processo deverá obedecer aos itens constantes no anexo I desta 

Resolução. 
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Art. 6º. O Conselho Municipal de Educação após o recebimento do respectivo 

processo terá o prazo de noventa (90) dias para encaminhar Parecer de Credenciamento e 

Autorização de Funcionamento respeitado o prazo de recesso deste órgão. 

 

Art. 7º.  O credenciamento e autorização para funcionamento das Escolas de 

Educação Infantil, bem como sua renovação, são atos do CME, conforme legislação. 

§1º O credenciamento e autorização para funcionamento de Escola de 

Educação Infantil será concedido pelo CME por um período de (5) cinco anos.  O pedido de 

renovação do credenciamento e autorização de funcionamento é de responsabilidade da 

Mantenedora da escola. 

§2º Quando houver mudança de sede, alterações nos espaços ou na forma de 

atendimento, a Mantenedora deverá encaminhar novo processo de credenciamento e 

autorização de funcionamento da instituição. 

§3º O cadastro da Mantenedora deve ser atualizado anualmente, mediante 

Alvará do Corpo de Bombeiros e Alvará Sanitário. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Art.8º As escolas já credenciadas e autorizadas junto ao Sistema Estadual de 

Educação – CEEd/RS, permanecerão regulares até a emissão de Resolução própria do 

Sistema Municipal de Educação. 

 

Art.9º. As dúvidas e os casos omissos dessa resolução serão apreciados e 

resolvidos pela plenária do Conselho Municipal de Educação ou, mediante delegação desta, 

pelos órgãos normativos do Sistema de Educação. 

 

Art. 10. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Aprovada por unanimidade na Sessão Plenária do dia 03 de abril de 2019. 
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Vanessa Salete Maria Quilim 
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