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Homologada em 4 de novembro de 2015. 

Publicada no Diário Oficial nº 27.332, em 9/11/2015. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 3, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015 

 

Estabelece procedimentos para transferência de mantença 

de instituições educacionais integrantes do Sistema de 

Ensino do Estado de Sergipe e dá outras providências. 

 

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

das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 9º, no inciso II, da Lei Estadual nº 2.656, de 8 

de janeiro de 1988, que cria o Colegiado, e 

considerando o que preconizam as Constituições Federal e Estadual; 

considerando o que asseveram os arts. 7º, 10 e 20 da Lei Federal n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e 

considerando o que prevê o Regimento do CEE,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A presente Resolução Normativa estabelece procedimentos para transferência 

de mantença de instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado de 

Sergipe. 

Art. 2º A alteração da mantença de qualquer instituição educacional da rede privada 

deve ser submetida à autorização deste CEE. 

Parágrafo único. São instituições da rede privada: 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas 

por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as 

características dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins 

lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;  

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e 

ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; e 

IV - filantrópicas, na forma da lei. 

Art. 3º Caracteriza-se alteração de mantença a transferência de Pessoa Jurídica, 

constituída conforme a legislação vigente, em especial o que rege o Código Civil Brasileiro. 

Art. 4º O novo mantenedor deverá solicitar a este Conselho a autorização da 

alteração instruindo processo com os seguintes documentos: 
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I - requerimento dirigido à Presidência, subscrito pelo representante legal; 

II - cópia dos atos de credenciamento ou autorização de cursos da instituição 

educacional a ser transferida; 

III - cópias dos atos constitutivos, anterior e atual, devidamente registrados no órgão 

competente; 

IV - comprovante de nova inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ; 

V - comprovante de inscrição municipal; 

VI - declaração de compromisso da mantença de destino de assegurar o 

funcionamento da instituição educacional, de acordo com a proposta pedagógica, mantendo o 

padrão do corpo docente e técnico-administrativo, instalações físicas, equipamentos, 

laboratórios, quando for o caso, e biblioteca; e 

VII - Proposta Pedagógica, contendo Projeto de emenda ao Regimento Escolar ou 

novo Projeto de Regimento Escolar. 

1º O requerente deverá solicitar a transferência da mantença junto ao CEE no prazo 

máximo de noventa dias cívicos antes do final do ano em que ocorreu a alteração no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.  

§ 2° As instituições educacionais que já efetuaram mudança de mantença sem 

comunicar ao CEE, deverão, excepcionalmente, requerer até o final do ano civil de 2015.  

§ 3º Não se admitirá a tramitação de pedido de transferência de mantença em favor 

de postulante que, diretamente ou por qualquer entidade mantida, tenha recebido sanções em 

matéria de gestão escolar perante o Sistema de Ensino do Estado de Sergipe, nos últimos 

cinco anos. 

§ 4º Quando houver pedido de transferência de mantença juntamente com mudança 

de denominação da razão social ou do nome fantasia, o processo deverá ser instruído 

considerando, também, os dispositivos previstos na Resolução Normativa que trata da 

matéria. 

Art. 5º Os processos de transferência de mantença serão analisados pela Assessoria 

de Legislação e Normas deste CEE, com terminalidade na respectiva Câmara.  

Art. 6º O pedido tramitará na forma de aditamento aos atos de credenciamento e 

autorização de curso(s) ofertado(s) pela instituição educacional solicitante. 

Art. 7º Os casos omissos serão decididos pelo Plenário do Conselho Estadual de 

Educação. 

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju-SE, 17 de setembro de 2015. 

 

 
JOSÉ JOAQUIM MACÊDO 
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