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RESOLUÇÃO NORMATIVA  Nº 6, DE 2 DE OUTUBRO DE 2014 
 

Dispõe sobre a validade de atos autorizativos de 

instituições educacionais com oferta de anos 

iniciais ou anos finais do ensino fundamental 

emitidos com prazo indeterminado. 

 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE 

SERGIPE, no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Estadual nº 2.656, de 8 

de janeiro de 1988, e pelo Decreto Estadual nº 29.543, de 17 de outubro de 2013, que 

aprova o seu Regimento, e considerando: 

as determinações contidas no §1º, do art. 4º, da Resolução nº 283/2006/CEE, 

vigente no período de 14/12/2006 a 4/8/2011, que concedeu autorização com 

prazo indeterminado para as instituições educacionais que ofertassem apenas 

os anos iniciais ou os anos finais do ensino fundamental;   

a revogação explícita da Resolução de Autorização por prazo indeterminado 

quando as instituições educacionais solicitassem ampliação da oferta para o 

nível completo do ensino fundamental, 

        RESOLVE: 

  Art.1º As instituições educacionais que tiverem atos autorizativos do ensino 

fundamental, anos iniciais ou finais, com prazos indeterminados, quando da solicitação 

para  autorização da oferta dos anos que complementem esse nível de ensino, deverão 

protocolizar processo de autorização do ensino fundamental do 1º ao 9º ano.   

   Art.2º As instituições educacionais que já possuírem dois atos autorizativos 

referentes ao ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, deverão solicitar 

reconhecimento respeitando o prazo determinado no seu último ato autorizativo desse 

nível de ensino. 

                                                                                                                                                                                            

Art.3º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju/SE, 2 de outubro de 2014. 

 

 

ELIANA BORGES DE AZEVEDO 

Conselheira Presidente 


