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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 3/2012/CEE 
DE 25 DE JULHO DE 2012. 

  
 
 
Estabelece procedimentos para regularização das 
instituições educacionais integrantes do Sistema 
Estadual de Ensino de Sergipe que descumpriram o 
prazo para a implementação do ensino fundamental 
com duração de nove anos, previsto na Resolução nº 
334/2006/CEE. 

 
 

 O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no uso de suas 
atribuições legais, previstas no inciso II, do art. 9º da Lei Estadual nº 2.656;  

considerando o que asseveram os arts. 6º, 205, 206, 208, 209 e 211 da 
Constituição Federal; 

considerando o que pontificam os arts. 10, 32 e 87 da Lei Federal nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional – LDBEN; 

considerando o que capitula os arts. 3º, 4º, 5º, 53, 54 e 70 da Lei Federal 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

considerando o que positiva o art. 220 da Constituição Estadual; 

considerando o quantitativo de instituições educacionais que até a presente data 
não protocolaram na Secretaria Geral do CEE pedido para a implementação do ensino 
fundamental com duração de nove anos, cujo prazo expirou no ano de 2010; e 

considerando os princípios da proporcionalidade, da decisão executória,  da 
responsabilidade patrimonial, eficiência e eficácia, 

 
 
RESOLVE: 

 

Art. 1º  A presente Resolução estabelece procedimentos para a regularização das 
instituições educacionais integrantes do Sistema Estadual de Ensino de Sergipe que 
descumpriram o prazo para a implementação do ensino fundamental com duração de nove 
anos, previsto na Resolução nº 334/2006/CEE, até o ano de 2010. 
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Art. 2º  As instituições educacionais deverão, até o dia 30 de novembro de 2012, 
protocolizar neste Conselho Estadual de Educação pedido de regularização da implementação 
do ensino fundamental com duração de nove anos. 

§ 1º  As instituições que necessitarem solicitar reconhecimento no período 
definido no caput deste artigo e que ainda não possuam autorização para implementação do 
ensino fundamental com duração de nove anos, deverão instruir processo único, atendendo a 
esta Resolução e à Resolução Normativa que trata do reconhecimento. 

   § 2º  As instituições de ensino que estejam com processo de reconhecimento em 
tramitação neste Conselho, e que ainda não tiveram a implementação do ensino fundamental 
com duração de nove anos autorizada, deverão, sob forma de complementação, anexar ao 
processo as peças necessárias previstas nesta resolução. 

  
Art. 3º  Para instrução da motivação, as instituições deverão dar entrada em 

processo neste CEE instruído com a seguinte documentação, na sequência abaixo indicada: 

I. requerimento dirigido à Presidência do CEE, subscrito pelo representante 
legal da pessoa jurídica que mantenha o estabelecimento; 

II. exposição de motivos acerca do não cumprimento ao definido no § 2º do 
art. 1º da Resolução nº 334/2006/CEE, que estabeleceu até o ano de 
2010, para as instituições de ensino da rede pública e privada 
implementarem o ensino fundamental de nove anos;  

III. cópia das capas dos diários de classe, contendo dados de identificação da 
turma/ano, acompanhada de declaração assinada pela direção da escola 
atestando o início do cumprimento informal do ensino fundamental de 
nove anos, quando couber;  

IV. cópia do(s) último(s) ato(s) autorizativo(s) de funcionamento em vigor; 
V. Regimento Escolar atualizado;  

VI. Organização Curricular adequada ao ensino fundamental com nove anos 
de duração;  

VII. Proposta Pedagógica contemplando os níveis de ensino ofertados pela 
instituição; 

VIII. quadro de implantação gradativa do ensino fundamental com nove anos, 
quando couber; 

IX. calendário escolar do ano letivo de 2012; 
X. cópia do Regimento Escolar apreciado; e 

XI. cópia da Organização Curricular aprovada. 

§ 1º  As peças processuais elencadas nos incisos deste artigo deverão ser 
apresentadas em pasta do tipo classificadora, sendo acrescidas mais duas pastas contendo os 
itens descritos nos incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e IX. 

§ 2º  Objetivando dar maior celeridade à análise técnica deste CEE, a critério da 
instituição de ensino, a Proposta Pedagógica, o Regimento Escolar e a Organização Curricular, 
além da apresentação de forma impressa, poderão ser disponibilizados por meio eletrônico. 

§ 3º  Quando da complementação prevista no art. 2º, §2º, desta Resolução, 
deverão constar como peças, as previstas nos incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX.  
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§ 4º  Só será permitida a abertura do processo de implementação de que trata 
este artigo, quando devidamente instruído. 

 
Art. 4º  Constitui infração grave o não cumprimento desta Resolução, e de toda a 

legislação que garanta os direitos educacionais da criança, do adolescente e dos jovens e 
adultos, sendo os infratores submetidos à aplicação das penalidades previstas nesta Resolução. 

 
Art. 5º  As instituições que continuarem descumprindo a legislação atinente à 

implementação do ensino fundamental com nove anos de duração após o prazo previsto nesta 
Resolução, terão seu ato autorizativo em vigor para oferta do ensino fundamental, suspenso. 

§ 1º  A unidade de ensino cujo ato autorizativo seja suspenso, deverá encerrar as 
atividades do ensino fundamental compulsoriamente, ficando impossibilitada de realizar novas 
matrículas a partir do ano de 2013. 

§ 2º  O encerramento compulsório de que trata este artigo ocorrerá de forma 
automática, devendo ser comunicado pelo representante legal da instituição aos alunos ou, se 
menores, aos seus responsáveis, no início do mês de dezembro do ano de 2012. 

Art. 6º  A unidade de ensino com encerramento compulsório de suas atividades 
conforme determina esta Resolução, que ofereça apenas o ensino fundamental, será 
considerada automaticamente descredenciada. 

Parágrafo único.  Não terão validade os atos administrativos e pedagógicos 
relativos ao ensino fundamental, bem como a documentação expedida pela unidade de ensino 
que se enquadre na situação prevista no caput deste artigo. 

 
Art. 7º  Os prejuízos que vierem a ser causados aos alunos em razão da oferta 

irregular, nos termos desta Resolução, serão de exclusiva responsabilidade civil e penal dos 
responsáveis legais pelo estabelecimento de ensino, bem como de sua equipe diretiva. 

 
Art. 8º  Caso a unidade de ensino pretenda oferecer o ensino fundamental após a 

suspensão do ato autorizativo nos termos desta Resolução, deverá dar entrada em novo 
processo de autorização instruído em conformidade com a Resolução específica. 

 
Art. 9º  Esta Resolução, após homologação pelo Secretário de Estado da 

Educação, entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 25 de julho de 2012. 
 
 
 

ELIANE PASSOS SANTANA 
Presidente 

 
 

 
 


