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PORTARIA Nº 7, 14 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

Publicada no Diário Oficial n° 28070, de 19 de novembro de 2018. 

  

Disciplina os procedimentos administrativos e 

os atos oficiais aplicados pelo Conselho 

Estadual de Educação e dá outras 

providências. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE – CEE/SE, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 25, inciso VI, do seu Regimento, 

aprovado pelo Decreto Governamental nº 29.543, publicado no Diário Oficial do Estado 

de Sergipe, em  24 de outubro de 2013, amparado pelo que assevera a Lei Estadual nº 

2.656, que dispõe sobre a reorganização deste Colegiado; 

CONSIDERANDO os princípios administrativos constitucionais que regem 

a administração pública (Art. 37, CF), em especial relevo, o da eficiência; 

CONSIDERANDO os princípios administrativo do Estado de Direito, da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da proporcionalidade, da 

motivação, da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse 

público, da revisão, da decisão executória, da responsabilidade patrimonial e da 

celeridade; 

CONSIDERANDO o que preceitua a Lei Complementar Estadual nº 33, de 

1996, que institui o Código de Organização e de Procedimento da Administração 

Pública do Estado de Sergipe; e 

CONSIDERANDO que este CEE está vinculado à Secretaria de Estado de 

Educação (Art. 1º, da LE 2.656, de 1988); 

CONSIDERANDO o que preconizam os arts. 25, 31, 33, 34, 35, 37 e 38 do 

Regimento do CEE, 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Art. 1º A presente Portaria disciplina os procedimentos administrativos e 

atos oficiais aplicados pelo Conselho Estadual de Educação - CEE/SE. 

Art. 2º Os procedimentos adotados por este Conselho seguirão regiamente 

os princípios constitucionais da ordem administrativa. 

Art. 3º Denominam-se atos oficiais do CEE os meios de comunicação formal 

utilizados no âmbito das suas diversas unidades administrativas e deliberativas. 

CAPÍTULO II 
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DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Seção I 

Das Fases dos Procedimentos Administrativos 
 

Art. 4º  O procedimento administrativo obedecerá às seguintes fases:  

I - iniciativa;  

II - tramitação; e 

III - decisão.  

 

Subseção I 

Das Formas da Iniciativa 

 

 

Art. 5º  O procedimento inicia-se por meio de requerimento do interessado 

ou de ofício postado à Presidência.  

§ 1º O procedimento iniciar-se-á de ofício, nas hipóteses de decisão da 

unidade administrativa competente, ou por determinação da Presidência, ainda, por 

deliberação do Plenário.  

§ 2º Na hipótese do § 1º, o procedimento deliberado pelo Plenário será 

instaurado por Portaria ou Resolução Deliberativa da Presidência, conforme o caso. 

§ 3º Os procedimentos realizados pelos chefes das unidades administrativas 

serão por despacho inicial ou por requerimento, quando for o caso. 

§ 4º O requerimento apresentado pelo interessado no Setor de Protocolo da 

Secretaria Geral do CEE deverá conter: 

I - a identificação do requerente pelo nome, número de registro civil, 

número do CPF ou CNPJ, quando couber, estado civil e residência ou domicílio, ou de 

quem eventualmente o represente;  

II - a exposição dos fatos e, desde que possível ao requerente, dos 

fundamentos de direito que amparem o pedido, em linguagem clara e concisa;  
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III - a data e a assinatura do requerente, ou de quem o represente, ou, ainda, 

de outrem a seu rogo se não souber ou não puder assinar; e 

IV - a assinatura do agente público que lavrou e protocolou o requerimento. 

§ 5º Em qualquer hipótese, a peça inaugural deverá ser autuada, com o 

respectivo número de protocolo e data, constando da autuação o nome do interessado, se 

conhecido, e o objeto do procedimento.  

§ 6º Todas as peças acostadas ao requerimento deverão ser enumeradas pelo 

agente público responsável pela protocolização. 

§ 7º O requerimento lavrado pelos chefes das unidades administrativas 

deverá ser  protocolado no sistema virtual, além do sistema físico, obedecendo o que 

preconizam os incisos do § 4º deste artigo.  

§ 8º Salvo disposição legal em contrário, o requerimento dirigido ao CEE 

poderá ser remetido pelos correios, com aviso de recebimento, ou por meio de correio 

eletrônico.  

§ 9º Caso o requerimento não observar os requisitos constantes no § 4º deste 

artigo, e haja ausência  de peças necessárias para a continuidade de tramitação, o seu 

autor será notificado para suprir as deficiências no prazo de cinco dias, salvo motivo de 

força maior devidamente comprovado, hipótese em que se admitirá prorrogação uma 

vez, por igual período.  

§ 10. A notificação de que trata o § 9º deste artigo deverá informar o 

interessado a respeito da eventualidade de o requerimento vir a ser arquivado, caso não 

seja atendida.  

§ 11. Sem prejuízo do disposto no § 9º deste artigo, as unidades  

administrativas deverão, sempre que possível, de ofício, suprir as deficiências do 

requerimento, de modo a evitar que os requerentes sejam prejudicados em razão de 

simples irregularidades que não comprometam o seu objeto.  

 

Subseção II 

Da Tramitação 

 

 

Art. 6º  Os procedimentos  serão recebidos neste CEE e tramitarão na 

sequência abaixo: 
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I - o Setor de Protocolo da Secretaria Geral será responsável pela orientação 

de check list e abertura de procedimentos ou recebimento desses provenientes dos 

órgãos competentes da SEED, respeitando o que assevera o art. 4º desta Resolução; 

II - o Setor de Protocolo enviará, imediatamente, o procedimento à 

Sécretaria Geral, que, de ofício, deverá despachar com a Presidência do CEE; 

III - a Presidência, por meio despacho, decidirá sobre a instauração de 

processo, se favorável a sua tramitação, ou a tramitação do procedimento, quando 

couber; 

IV - em seguida, a Presidência o encaminhará, de acordo com o pedido, para 

a unidade administrativa de assessoramento competente deste CEE; 

V - a Chefia da unidade adiministrativa de assessoramento, de posse do 

processo, distribuirá, no prazo máximo de cinco dias para o técnico, objetivando 

análise e emissão de relatório; 

VI - o técnico terá sessenta dias para concluir a análise e a emissão de 

relatório; 

VII - finalizado a análise e a emissão de relatório, o técnico volverá o 

processo à Chefia da unidade administrativa de assessoramento; 

VIII - as Chefias da Assessorias deste CEE, respeitando as suas 

competências, e após conclusão dos procedimentos processuais, despacharão, no prazo 

limite de dez dias,  com a Presidência; 

IX - a Presidência, dando prosseguimento, encaminhará imediataemnte o 

processo à respectiva Câmara, conforme natureza desse; 

X - as Câmaras, por meio de sua Presidência, distribuirão exclusivamente 

por ordem alfabética o processo ao Conselheiro Relator; e 

XI - as Secretarias de Câmara, após aprovação do Plenário, encaminhará, no 

prazo de dez dias, os Pareceres e, quando couber, Resoluções, aos interessados e a 

outros, quando instados no Parecer.  

§ 1º  Não se iniciará a tramitação sempre que se verificar qualquer questão 

que comprometa o curso normal do processo, e, especialmente:  

I - a incompetência do CEE para julgar o solicitado pelo requerente;  

II - a caducidade ou prescrição do prazo estabelecido no § 9º do art. 5º desta 

Resolução;  

III - a ilegitimidade manifesta do requerente;  

IV - a intempestividade do pedido.  

§ 2º O impedimento da tramitação será comunicado ao requerente por meio 

da Presidência, notificando as razões que justificaram o procedimento.   
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§ 3º O requerente terá cinco dias para se manifestar acerca da notificação 

prevista no § 2º deste artigo. 

§ 4º Vencido o prazo previsto no § 3º deste artigo, o requerimento e os autos 

processuais serão arquivados. 

§ 5º Os procedimentos de competência da Secretaria do CEE, deverão ser 

encaminhados no prazo máximo de quarenta e oito horas à Presidência para as 

providências. 

§ 6º  Concluída a análise instrucional pela unidade administrativa de 

assessoramento competente, seguir-se-á, apenso ao processo relatório técnico, peça 

informativa contendo o pedido do interessado, o resumo do procedimento, acrescido de 

proposta fundamentada e base legal, para subsidiar o Conselheiro Relator. 

§ 7º Os processos oriundos do Departamento de Inspeção Escolar – 

DIES/SEED, deverão ser protocolados na Secretaria Geral do CEE contendo, além das 

peças previstas nas Resoluções Normativas deste CEE, quando for o caso, o relatório 

previsto no  § 6º deste artigo, devendo ser encaminhados imediatamente à Presidência e 

essa o remeterá à Câmara competente. 

§ 8º O Conselheiro Relator, em mãos de processos requeridos no CEE, 

poderá lavrar  diligências complementares, sempre que a necessidade ou conveniência 

se origine de circunstâncias ou de fatos apurados na análise instrucional, respeitados os 

prazos previstos na legislação vigente. 

§ 9º Havendo a necessidade de apensamento de peças nos autos do 

procedimento e/ou processo, o Setor de Protocolo deverá registrar no sistema eletrônico 

o documento, devendo, na sequência, direcioná-lo à unidade administrativa de 

assessoramento competente. 

§ 10. Na hipótese da Presidência decidir pela não instauração  de processo, o 

procedimento será aquivado, comunicando ao requerente as razões do procedimento. 

§ 11. Quando o procedimento tratar de assuntos de ordem adminisntrativa, a 

Presidência poderá solicitar às unidades adminsitrativas deste CEE, pronunciamento 

sobre a matéria, por meio de memorando ou nota técnica. 

§ 12. Quando houver impedimento para o cumprimento dos prazos previstos 

neste artigo, a Presidência poderá prorrogá-los até a metade, após motivação dos chefes 

das unidades administrativas de assessoramento. 

 

Subseção III 

Da Decisão 

 

Art. 7º  O procedimento administrativo extingue-se com a decisão, contendo 

as razões fáticas e jurídicas que a fundamentem.  

§ 1º Na decisão serão resolvidas às questões suscitadas no procedimento 

e/ou no processo. 
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§ 2º A decisão referente a processos serão finalizadas por meio de 

Parecer/Voto. 

Art. 8º Após decisão, o requerente poderá, no caso de indeferimento, 

solicitar no prazo máximo de trinta dias, reconsideração, respeitando o que preceitua 

o § 4º do art. 4º desta Resolução. 

Parágrafo único. O pedido de reconsideração terá como efeito normal o 

devolutivo, esse entendido como aquele que não impede a execução do ato recorrido 

enquanto não decidida a matéria versada, cessando, a partir de julgamento, caso seja 

deferido. 

Art. 9º Além da decisão, constituem causas de extinção do procedimento 

e/ou processo:  

I - a desistência;  

II - a deserção; e 

III - a perda do objeto ou impossibilidade de sua realização.  

§ 1º  A desistência poderá ser manifestada pelo interessado, entretanto, 

somente será causa de extinção do procedimento e/ou processo quando versar(em) sobre 

direitos e interesses disponíveis.  

§ 2º  Será declarado deserto o procedimento e/ou processo que, por causa 

imputável ao interessado, ficar(em) em stand-by por mais de trinta dias, após a 

aplicação dos procedimentos previstos no art. 12, salvo se houver interesse público na 

respectiva decisão.  

§ 3º  A deserção não extingue o direito que o particular pretendia fazer 

valer, sendo-lhe lícito renovar o pedido, uma única vez, em outro procedimento.  

§ 4º  Nas hipóteses dos incisos II e III do caput, a extinção do 

procedimento, devidamente fundamentada, será notificada ao interessado nos prazos 

previstos nesta Portaria. 

 

Subseção IV 

Da Análise nas Unidades Administrativas de Assessoramento 

 

Art. 10.  Compete à Assessoria de Legislação e Normas, além do previsto 

no regimento do CEE, a análise dos procedimentos e/ou processos relativos a: 

I - denúncias em desfavor de instituição educacional; 

II - regularização de vida escolar, quando couber; 
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III - convalidação de estudos; 

IV - mudança de denominação de instituição educacional;  

V - aprovação de organizações curriculares dos diversos níveis e 

modalidades de ensino, em processos exclusivos; 

VI - tranferência de mantença; e  

VII - consultas. 

Art. 11. Competem às Assessorias Técnicas de Educação Básica e  de 

Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, além do 

previsto no regimento, a análise de procedimentos e/ou processos relativos a: 

I - credenciamento de instituições educacionais e autorização dos diversos 

níveis e modalidades de ensino; 

II - ampliação  de instituição educacional;  

IV - mudança da equipe gestora; e 

V - encerramento de atividades de instituições educacionais com atos 

vigêntes. 

Art. 12. As Assessorias deste Conselho, após análise e visita de verificação 

in loco, quando couber, havendo necessidade de adequações ao processo em tramitação, 

deverão obedecer ao seguinte encaminhamento: 

I - envio de ofício ao responsável pelo requerimento, solicitando o seu 

comparecimento à Assessoria competente no prazo de cinco dias, após o recebimento; e 

II - concessão do prazo máximo de dez dias, contados a partir do seu 

comparecimento à Assessoria competente, para atendimento às solicitações 

manifestadas pelo Técnico em Educação responsável pela análise.  

 § 1º  A solicitação quando atendida em tempo hábil, conforme determinação 

dos incisos deste artigo, permitirá que o processo tenha continuidade, dando 

prosseguimento aos trâmites. 

§ 2º  Não havendo atendimento à solicitação proferida pelas Assessorias no 

prazo determinado nos incisos, o processo será encaminhado à Presidência, 

§ 3º  Atendendo ao § 2º deste artigo, a Presidência poderá: 

I - remetê-lo à Câmara competente; ou 

II - determinar o seu arquivamento, nos termos do que preceitua o § 4º, do 

art. 9º . 

Art. 13.  O recebimento de peças processuais após o prazo determinado para 

atendimento às solicitações das Assessorias, somente será admitido caso seja objeto de 

diligência lavrada pelo Conselheiro Relator, considerada a hipótese indicada no inciso I, 

do § 3º, do art. 12.         
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Art. 14. O procedimento e/ou processo serão arquivados após deliberação 

do Plenário, quando couber, ou por despacho fundamentado pela Presidência deste 

CEE. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ATOS OFICIAIS 

 

 

Art. 15. Os atos oficiais são respaldados em determinações provenientes das 

unidades administrativas e deliberativas do CEE.  

Art. 16. Os atos oficiais emitidos pelo CEE classificam-se em: 

I - deliberativos; 

II - normativos; 

III - de gestão;  e 

IV - de apoio administrativo. 

 

Seção I 

Dos Atos Deliberativos 

 

 

 Art. 17. Atos deliberativos são aqueles emitidos por um Conselheiro para 

serem aprovados em Sessão Plenária  visando à correta aplicação da lei, e explicitando a 

norma legal observada de competência do CEE. 

 Art. 18. São atos deliberativos efetivos do CEE: 

I - propositura: Ato de defesa emitido verbalmente por um Conselheiro em 

Sessão Plenária, sendo registrado em Ata. 

II - indicação: Ato propositivo subscrito por um ou mais Conselheiros, 

contendo sugestões justificadas; 

III - parecer:  Ato pelo qual um membro do  Colegiado  expõe  matéria de 

sua competência, contendo histórico, mérito e voto; e 

IV - projeto de Resolução:  Ato decorrente de propositura, indicação ou 

parecer, destinado a estabelecer a visão coletiva dos membros do Colegiado em virtude 

da necessidade de normalizar temas de competência do CEE. 

Parágrafo único. Após aprovação das deliberações prevista neste artigo, o 

CEE, emitirá um dos atos previstos  no art. 19, desta Portaria, quando for o caso. 

 

Seção II 

Dos Atos Normativos 
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Art. 19. Os atos normativos são exposições disciplinadoras de 

procedimentos de efeito abrangente, assinados pelo Presidente do CEE, de acordo com 

os limites de sua competência, definindo-se  como: 

I - Resolução; 

II - Portaria;  

III - Questão de Ordem; e 

IV - Instrução Normativa.  

 

Subseção I 

Da Resolução 

 

Art. 20. A Resolução compreende a exposição da comunicação escrita de 

forma legal, podendo ser de caráter normativo, autorizativo e deliberativo, contendo a 

seguinte estrutura: 

I - preâmbulo, composta por: 

a) epígrafe; 

b) ementa; e 

c) fundamentos legais e considerandos; 

II - texto normativo; e 

III - data e assinatura da Presidência. 

Art. 21. As Resoluções de caráter normativo visam disciplinar as matérias 

de competência do CEE, no âmbito do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe. 

Art. 22. Entende-se por Resolução Autorizativa o ato  decorrente de Parecer 

que objetiva regular o procedimento  legal em terminalidade, solicitado pelo requerente, 

referente a: 

I - credenciamento de instituição educacional; 

II - autorização para o funcionamento de(a): 

a) nível(is) ou modalidade(s) de ensino ofertado(s) por instituição 

educacional; 

b) expansão, sob a forma de  ampliação, dos espaços físicos de instituição 

educacional realizada no mesmo endereço; 

c) expansão, sob a forma de anexo, de instituição educacional situada em 

endereço diverso daquele para o qual fora credenciada; 

d) mudança de endereço de instituição educacional; e 

e) mudança de denominação de instituição educacional; e 
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III - transferência de mantença. 

Parágrafo único. No corpo da resolução autorizativa, além de outras 

informações, deverá constar: 

I - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - nome empresarial e nome fantasia; 

III – endereço, constante no CNPJ; 

IV - número do processo; 

V - início e término da vigência do ato; e 

VI - data para instituição educacional requerer os atos previstos nas 

Resoluções deste CEE. 

Art. 23.  Caracteriza-se Resolução Deliberativa aquela que objetiva a 

revogação de Ato Autorizativo deliberado e aprovado pelo Plenário deste CEE.   

 

Subseção II 

Da Portaria 

 

Art. 24. Define-se por  Portaria o documento normativo de âmbito interno 

que tem a  finalidade de consubstanciar deliberação de natureza administrativa, 

expedido pela Presidente do CEE, com instruções sobre funcionamento do serviço e 

pratica outros atos de sua competência. 

§ 1º A elaboração de Portarias obedece à forma e estrutura definidas para os 

atos legislativos, contendo preâmbulo e corpo. 

§ 2º  O procedimento de instauração de Comissões Especiais de Projetos e 

de Sindicância será referendado por meio de Portaria. 

 

Subseção III 

Da Instrução Normativa 

 

Art. 25.  A Instrução Normativa tem caráter complementar às normas 

exaradas em portaria, e deverá obedecer ao previsto no art. 20, desta Portaria. 

 

Subseção IV 

Da questão de Ordem 

 

 Art. 26.  A Questão de Ordem consiste em solicitação de esclarecimento a 

respeito da forma de condução de matéria de alta indagação, que ocorrer no âmbito de 

procedimentos internos ou sobre algum dispositivo legal. 
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Parágrafo único. Para servir de respaldo em documentos com força legal, a 

Questão de Ordem deve ser registrada citando a Ata da Sessão Plenária em que foi 

apresentada e aprovada, o número do parágrafo e a linha em que está inserida, e deve 

ser registrada em livro próprio.  

 

Seção III 

Dos Atos de Gestão 

 

 

Art. 27. Os atos de gestão são exposições  oficiais de determinações e 

orientações para a eficiência das atividades laborais do CEE.  

 Art. 28. São atos de gestão no CEE: 

I - nota técnica; 

II - exposição de motivos; 

III - comunicado administrativo; 

IV - memorando; 

V - ofício;  

VI - circular:  

VII - carta de representação; e 

VIII - despacho. 

 

Subseção I 

Da Nota Técnica 

 

 

Art. 29. Define-se a Nota Técnica o documento elaborado por técnicos 

especializados em determinado assunto lotados no CEE, solicitado pela Presidência, 

contendo histórico e fundamentação legal baseados em informações relevantes,  para o 

esclarecimento e tomada de decisão referente a matéria conflitante de entendimento. 

§ 1º A Nota Técnica deverá conter, no mínimo: 

I - histórico; 

II - fundamentação teórica; 

III - fundamentação legal; e 

IV - fecho opinativo. 

§ 2º A Nota Técnica deverá ser assinada pelo(s) técnico(s) que 

participou(ram) da elaboração e, quando for o caso, pela Presidência do CEE. 
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Subseção II 

Da Exposição de Motivos 

 

 

Art. 30.  Caracteriza-se a Exposição de motivos o expediente utilizado pela 

Presidência do CEE para embasar tomada de posições, informando sobre determinado 

assunto, dirigidas ao Plenário ou ao público em geral. 

Parágrafo único. A Exposição de motivos quando dirigida  ao Governador 

de Sergipe e ao Secretário de Estado da Educação visa: 

I - informá-lo de determinado assunto; 

II - propor alguma medida; ou 

III - submeter a sua consideração qualquer ato normativo. 

 

Subseção III 

Do Comunicado Administrativo 

 

 

Art. 31. Comunicado Administrativo é o ato expedido pelos administradores 

das unidades do CEE, para transmitir breves instruções de serviço, ordens, avisos, 

decisões ou esclarecimentos acerca de objetivos, políticas motivadoras, planejamento 

das atividades e normas administrativas e operacionais do Colegiado. 

 

 

Subseção IV 

Do Memorando 

 

 

Art. 32. O Memorando é o ato utilizado entre as unidades administrativas do 

CEE, pela Chefia, observados o limite de sua competência e o comando,  servindo  à 

exposição de projetos, ideias e diretrizes, à formulação de questionamentos e respostas 

às demandas e à troca de informações de diversa natureza, sob a forma de comunicação 

escrita,  com agilidade e simplificação. 

 

 

Subseção V 

Do Ofício 

 

 

 Art. 33. O oficio é o documento exarado pela Presidência, pelos comandos 

das unidades administrativas do CEE, nos limites desta Portaria, que formaliza a 

comunicação oficial expedida pelo Colegiado a outros órgãos ou a autoridades públicas 

externas, bem como a particulares e outras instituições. 
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 § 1º Nos casos de solicitação para regularização de pendências de  processos 

em tramitação nas unidades administrativas,  o ofício poderá ser emitido pelo técnico 

responsável pela análise. 

  § 2º A numeração dos ofícios deve obedecer à sequência lógica de controle 

estabelecida em cada unidade administrativa.  

 § 3º Todo e qualquer ofício deve ser emitido em duas vias originais, sendo: 

I - 1ª via do receptor; e 

II - 2ª via  que deve arquiva na Secretaria do CEE, ou, quando for o caso, 

acostada ao  processo em trâmite na unidade admirativa. 

 

 

Subseção VI 

Da Circular 

 

 

 Art. 34. Define-se Circular toda comunicação reproduzida em no mínimo 

dez vias, ou cópias, ou exemplares de igual teor  expedidas a diferentes pessoas ou 

instituições, exclusivamente, pela Presidência do CEE.  

 

 

 

Subseção VIII 

Da Carta de Representação 

 

 

 Art. 35. A Carta de Representação  é o ato assinado pela Presidência 

nomeando agente público para representá-la em outras instituições, quando for  

solicitada. 

 Parágrafo único. Na Carta de Representação deverá conter o nome completo 

do agente público e sua função no CEE. 

 

 

Subseção IX 

Do Despacho 

 

 

Art. 36. O Despacho é a decisão ou encaminhamento proferido por qualquer 

comando das unidades administrativas e deliberativas, acerca de assunto submetido à sua 

apreciação,  devendo nesse ser descrita em folha modelo e sequenciada de assinatura do 

emissor da informação. 
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§ 1º. No despacho o emissor deverá resguardar o limite de competência e a 

hierarquia legal. 

§ 2º Todos os despachos emitidos sobre um referido assunto devem constar 

na mesma folha, sequenciadamente, ainda que o referido assunto necessite de decisões 

de unidades administrativas e deliberativas, devendo continuar em outra após esgotadas 

as alíneas. 

 

Seção IV 

Dos Atos de Apoio Administrativo 

 

 Art. 37. Os atos de apoio administrativo  são os atos auxiliares no registro, 

na apresentação e no esclarecimento de informações oficiais da instituição, sendo os 

seguintes: 

 I - agenda de compromissos: Instrumento administrativo destinado ao 

registro cronológico diário dos compromissos e encontros sociais, sendo organizado 

pela Secretaria do CEE; 

 II - ata: Registro sucinto das decisões e acontecimentos havidos em sessões 

das comissões especiais, das câmaras e do plenário, reuniões, encontros e outros eventos 

que, na esfera de interesse do CEE necessitem de consignação por escrito, lavrada por 

conselheiros, quando couber,  e agentes públicos com pautas definidas; 

III - atestado: Ato mediante o qual a Administração, por meio Secretaria 

Geral do CEE, comprova fato ou situação de direito de que tenha conhecimento em favor 

de alguém; 

IV - certidão: Declaração produzida pela Secretaria Geral, após 

procedimento  requerido por interessado e com base em registro ou documento original 

sob a guarda do CEE, tendo a finalidade de comprovar a existência de ato ou 

assentamento do interesse de alguém; 

V - declaração: Ato emitido Presidência do CEE,  por meio do qual a 

instituição afirma a existência ou inexistência de direito ou de fato em favor ou em 

relação a alguém;  

VI - correio eletrônico - e-mail: Ato lavrado por conselheiro, comados, 

técnicos e demais agentes público  que tenham permissão para movimentação eletrônica 

de documentos utilizado para a comunicação escrita ágil e simplificada por meio da rede 

de computadores, via internet; e 

VII - guia de tramitação/protocolação: Ato emitido pelos  comandos das 

unidades administrativas, destinado a tramitar documentos e instruções sobre serviços, 

ordens, avisos, decisões ou esclarecimentos acerca de objetivos, políticas motivadoras e 

normas administrativas e operacionais do CEE.  

§ 1º  Nas  atas  deverão constar: 
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I - a natureza das sessões de comissões especiais, câmaras e plenário, 

reuniões, encontros e outros eventos, dia, hora e local de sua realização e quem a 

presidiu ou coordenou; 

II - os nomes dos conselheiros/membros presentes, bem como os dos que 

não compareceram, consignado, a respeito desses, o fato de haverem ou não justificado 

a ausência; 

III - a discussão, porventura havida, a propósito da ata da anterior, a votação 

desta e as retificações eventualmente encaminhadas à mesa, por escrito; 

IV - os fatos ocorridos no expediente; 

V - a síntese dos debates/leituras/pronunciamentos, as conclusões sucintas 

dos pareceres/atos/relatórios/proposituras e o resultado do julgamento de cada caso 

constante da ordem do dia, com a respectiva votação; 

VI - os votos declarados por escrito; e 

VII - as demais ocorrências da  sessão/reunião/audiência/fórum/evento. 

§ 2º Poderão ser anexados à ata, quando assim requeridos, mediante 

apresentação por escrito,  os  pronunciamentos pessoais de membros presentes. 

§ 3º Todo e qualquer documento que exceda os limites da unidade 

administrativa deve ser emitido por meio de guia  de tramitação/protocolação para que se 

reconheça a circulação do documento ou processo. 

  § 3º A guia de tramitação deve conter numeração sequenciada  conforme 

controle interno de cada unidade administrativa. 

 

CAPÍTULO IV 

DA NUMERAÇÃO DOS ATOS 

 

 Art. 38. As Resoluções Normativas passam a seguir a numeração sequencial 

em vigor, sem ruptura após o término do ano cívico.  

 Art. 39. As Resoluções de caráter autorizativo e as de caráter deliberativo 

terão numeração serial por ano cívico, a partir de 2018. 

 Art. 40. As Portarias e as Instruções Normativas terão numeração sequencial 

a partir da publicação desta Resolução, sem interrupção por ano cívico. 

 Art. 41. As Questões de Ordem deverão ter numeração sequencial a partir de 

1974, sem interrupção após o término de cada ano cívico. 

 Art. 42. A numeração será sequencial, com ruptura por ano cívico nos 

seguintes atos: 

 I - deliberativos: 

a) indicação; e 

http://www.cee.se.gov.br/


 

 

 

GOVERNO DE SERGIPE 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE 
 

Avenida Murilo Dantas, 881. Galeria Farol Center, 1º andar. Bairro Farolândia – CEP 49032-490 – 

Aracaju/SE 

Site: www.cee.se.gov.br  Email: ceese@seed.se.gov.br 

Tel: (0**79) 3253-8119 

b) parecer; 

II - de gestão: 

a) nota técnica; 

b) exposição de motivos; 

c) comunicado administrativo; 

d) memorando;  

e) ofício;  

f) circular; e 

g) carta de representação; 

III - de apoio administrativo: 

a) ata; 

b) atestado; 

c) certidão; e 

d) declaração. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

 Art. 43. Sempre que razões de interesse público, devidamente demonstradas, 

o exigirem, será adotado o procedimento administrativo de urgência, pelo qual se 

reduzirão, à metade, os prazos previstos nesta Portaria, após motivação das unidades 

administrativas. 

Art. 44. Deverá abster-se de intervir na análise técnica e na emissão de 

relatório de procedimento e/ou processo o agente público ou o Conselheiro Relator que:  

I - for amigo íntimo do requerente;  

II - for credor ou devedor de qualquer interessado;  

III - for interessado na decisão em favor de quem neles venha a figurar;  

IV - houver atuado como mandatário de qualquer interessado, judicial ou 

extrajudicialmente;  

V - for cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, de qualquer 

interessado, em linha reta, ou na colateral, até o terceiro grau, ou por adoção; e 
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VI - exercer órgão de direção ou administração de pessoa jurídica, 

interessada no procedimento administrativo. 

§ 1º A inobservância do disposto no caput implicará a anulação dos atos em 

que o agente público houver intervido, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar.  

§ 2º  Sem prejuízo do disposto no caput, a Chefia da unidade administrativa 

de assessoramento ordenará ao agente público que devia abster-se, e não o fez, que não 

intervenha de qualquer na análise do procedimento e/ou processo.  

§ 3º  Poderá, ainda, o agente público abster-se de atuar no procedimento por 

motivo de foro íntimo.  

§ 4º O agente público que solicitar a abstenção por motivo de foro íntimo, à 

Chefia da unidade de assessoramento, após apreciação da motivação, decidirá sobre a 

pedido. 

§ 5º Decidindo favoravelmente ao pedido do agente público, a Chefia da 

unidade administrativa de assessoramento, redistribuirá o procedimento e/ou o processo 

para outro técnico, obedecendo, rigorosamente o sistema de alternância. 

Art. 45.  Pode ser arguida, pelo requerente, a suspeição do agente público 

que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os 

respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. 

Art. 46. As Resoluções Normativas deverão ser, após homologação do 

Secretária de Estado de Educação, quando couber, publicada no Diário Oficial do 

Estado de Sergipe. 

Art. 47. As Resoluções de caráter autorizativos e deliberativo e os Pareceres 

deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado de Sergipe, sob a forma de extrato, 

mensalmente.  

Art. 48. Os processos serão divididos em volumes a cada trezentas páginas, 

devendo o Setor de Protocolo ou a Chefia da unidade administrativa de assessoramento, 

quando couber, declarar na ducentésima nonagésima nona lauda a existência desses. 

Parágrafo único. O manuseio do processo com mais de um volume, ao 

apensá-los, deve-se colocar o volume mais recente por baixo do anterior. 

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

  Art. 49.  Acompanham, sob a forma de anexo, o fluxograma que apresentam 

o rito processual adotado neste CEE. 
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Art. 50. Os casos não contemplados por esta Portaria serão dirimidos pela 

Presidência. 

Art. 51.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 52.  Fica revogada a Portaria nº 7, de 1º de setembro de 2014.         

 

 

PROFª Ma. LUANA SILVA BOAMORTE DE MATOS 

Conselheira Presidente 
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