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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

PUBLICADA EM 05/11/2020 NO DOE Nº 28.540 

 

 

Suspende a apreciação do Projeto de Calendário Escolar do ano letivo 

de 2020 dos processos em tramitação no CEE/SE ou nos setores do 

Departamento de Inspeção Escolar - DIES/SEDUC, instruídos pelos 

ditames da Resolução Normativa 1/2019/CEE, que estabelece 

diretrizes operacionais para a abertura de processos que tratam de 

pedidos de apreciação do Projeto Político Pedagógico – PPP e a 

aprovação de seus instrumentos de execução das redes de ensino e 

das instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do 

Estado de Sergipe. 

 

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 que preceituam os incisos I e II, do art. 2º,  da Lei Federal nº 14.040, de 2020, 

que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que dispensam a 

obrigatoriedade da observância do mínimo de dias de trabalho  educacional e do cumprimento da 

carga horária anual previstas legislação, na educação infantil, e do mínimo de dias de trabalho 

escolar, no ensino fundamental e médio; 

CONSIDERANDO os Decretos Governamentais que tratam das medidas voltadas ao isolamento 

social no Estado de Sergipe; 

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 que preceituam o inciso XXXIII do art. 9º, da Lei Estadual nº 2.656, de 1988, 

que reorganiza este CEE;  

CONSIDERANDO o que assevera o § 10, do art. 4º, da Resolução Normativa 1/2019/CEE, 

estabelecendo as diretrizes operacionais para a abertura de processos que tratam de pedidos de 

apreciação do Projeto Político Pedagógico – PPP e a aprovação de seus instrumentos de execução 

das redes de ensino e das instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado de 
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Sergipe, nos termos das Resoluções Normativas 5/2015/CEE e 4/2018/CEE, esse determinando 

acostar aos autos processuias o Calendário Escolar do ano 2020 para a aferir o cumprimento dos 

dias letivos mínimos previstos na Legislação vigente, podendo não ser executados por causa da 

emissão da Lei Federal 14.040, de 2020 e da Resolução Normativa 4/2020/CEE e suas emendas, 

permitindo o não cumprimento desses dias; 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução Normativa 4/2020/CEE, que estabelece diretrizes 

operacionais para as instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado de 

Sergipe sobre o desenvolvimento das atividades escolares, excepcionalmente, em face da edição 

de Decretos Governamentais do Estado de Sergipe relacionados às medidas de prevenção ao novo 

coronavírus; e 

CONSIDERANDO a deliberação na Sessão Plenária Extraordinária de 29 de outubro de 2020, 

RESOLVE: 

Art. 1º A presente Resolução Normativa suspende a apreciação do Projeto de Calendário Escolar 

do ano letivo de 2020 dos processos em tramitação nas unidades administrativas do  Conselho 

Estadual de Educação - CEE/SE ou nos setores do Departamento de Inspeção Escolar - 

DIES/SEDUC, instruídos pelos ditames da Resolução Normativa 1/2019/CEE, que estabelece 

diretrizes operacionais para a abertura de processos que tratam de pedidos de apreciação do Projeto 

Político Pedagógico – PPP e a aprovação de seus instrumentos de execução das redes de ensino e 

das instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe. 

Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 

Estado de Sergipe. 

 

Aracaju, 29 de outubro de 2020. 

 

 

 

JOÃO BOSCO ARGÔLO DELFINO 

Conselheiro Presidente 
 


