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RESOLUÇÃO Nº 27, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

Publicada em 07/12/2020 no DOE nº 28.562 

 

Credencia o funcionamento e autoriza a oferta de nível 

de ensino,  em caráter excepcional, das instituições que 

requereram esse pedido, no CEE/SE,  para o ano letivo 

de 2020 ou 2021, conforme solicitação. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE – CEE/SE, no uso de suas 

atribuições legais e respaldado no que preceitua o seu Regimento; 

CONSIDERANDO o princípio administrativo da razoabilidade e do interesse público; 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Estadual nº 2.656, de 1988, que reorganiza o CEE/SE; 

CONSIDERANDO o que asseveram os incisos III, IV e V, do art. 2º, do seu Regimento, aprovado 

por meio do Decreto Estadual nº 9.543, de 2013; 

CONSIDERANDO a determinação do inciso III, do art. 6º, do Decreto Estadual nº 40.605, de 1º 

de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, em 2 de junho de 2020, que 

altera o Decreto Estadual nº 40.567, de 24 de março de 2020, vedando definitivamente a circulação 

de processos físicos no âmbito da administtração pública, devendo o passivo ser migrado para o 

ambiente virtual, conforme art. 5º do Decreto Estadual nº 40.588, de 27 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO o processamento necessário de transição para o habitual manuseio do físico 

para o sistema virtual E-DOC nas unidades deliberativas  do CEE/SE e nos setores do 

Departamento de Inspeção Escolar da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 

– DIES/SEDUC;  

CONSIDERANDO os pedidos protocolados neste CEE solicitando credenciamento para o 

funcionamento e autorização para oferta de nível de ensino para iniciar as atividades no ano letivo 

de 2020 ou 2021, e esses estão em tramitação nas unidades deliberativas para emissão de 

Parecer/Voto, podendo ser relatados em percurso do ano cível de 2021, provocando possíveis 

prejuízos aos solicitantes; e 

CONSIDERANDO a deliberação na Sessão Plenária de 26 de novembro e 3 de dezembro de 2020; 

RESOLVE: 

Art. 1º A presente Resolução credencia o funcionamento e autoriza a oferta de nível de ensino,  em 

caráter excepcional,  das instituições, que requereram esse pedido no CEE/SE,  para o ano letivo 

de 2020 ou 2021, conforme solicitação. 
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Parágrafo único. O prazo de vigência da deliberação prevista no caput terá vigência até o dia 31 

de dezembro de 2021.  

Art. 2º As instituições educacionais contempladas com a determinação prevista no art. 1º são: 

I - a partir de 2020: 

a) Colégio Ideal situado na rua Dom Bosco, 125, bairro Cirurgia, município de Aracaju; 

autorização do Ensino Fundamental, anos iniciais; 

b) Escola Estadual São José situada na avenida Simeão Sobral, 1075, bairro Santo Antônio, 

município de Aracaju; autorização para o Ensino Fundamental, anos iniciais; e 

c) Colégio Estadual Nações Unidas situado na praça Paulo Barreto Menezes, S/N, município 

de Aquidabã; autorização do Ensino Médio; e 

II - a partir de 2021: 

a) Instituto Aspásia de Mileto situado na rua Arício Guimarães Fortes, 700, bairro Atalaia, 

município de Aracaju; autorização do Ensino Fundamental, anos finais; 

b) Centro Educacional S3 situado na rua 13 de Maio, 57, bairro Luzia, município de Aracaju; 

credenciamento e autorização do Ensino Fundamental; e 

c) Le Petit Berçário e Escola situado rua Tênisson Ribeiro, 606, bairro Salgado Filho, município 

de Aracaju; credenciamento e autorização do Ensino Fundamental, anos iniciais, de forma 

gradativa. 

Art. 2º  Após análise e emissão de Parecer pelo Conselheiro Relator, com a possibilidade de voto 

pelo deferimento dos pedidos amparados por este Ato, a Resolução de credenciamento, quando 

aplícável, e de autorização terão efeito a partir do ano cível de 2022. 

Art. 3º As instituições educacionais que tiverem seus pleitos indeferidos no percurso do ano cível 

de 2021 deverão encerrar suas atividades do dia 31 de dezembro de 2021, devendo encaminhar o 

acervo escolar ao Departamento de Inspeção Escolar da Secretaria de Estado da Educação, do 

Esporte e da Cultura – SEDUC, nos termos do art. 49, da Resolução Normativa 2/2014/CEE. 

Art. 4º Os casos não previstos nesta Resolução serão resolvidos pelo Plenário, respeitados os 

ditames previstos na Resolução Normativa 2/2014/CEE. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de 

Sergipe. 

Aracaju, 3 de dezembro de 2020. 

 

 

JOÃO BOSCO ARGÔLO DELFINO 

Conselheiro Presidente 
 


