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PROCESSO ON-LINE N.º 6412/19     DATA: 03/09/19                                  
PROTOCOLO N.º 16.048.228-1                                                   DATA: 13/09/19  

   
PARECER CEE/CEIF N.º 55/21             APROVADO EM 25/02/21 
 
CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
INTERESSADO: ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA DO IVAÍ – ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 
MUNICÍPIO: FÊNIX 
 
ASSUNTO: Pedido de autorização para o funcionamento da Educação Infantil e 

regularização dos atos escolares praticados antes da publicação do ato 
autorizatório. 

 

 
RELATOR: CARLOS EDUARDO SANCHES 
 
 

EMENTA: Autorização para o funcionamento da Educação Infantil. 
Parecer favorável. Prazo da autorização da Educação Infantil, a 
partir do ato autorizatório. Regularização a partir de 05/02/20. 
Determinação à mantenedora e a instituição de ensino, a respeito 
do cumprimento das exigências constantes nas Deliberações n.º 
03/13 e n.º 02/14-CEE/PR. 

 
 

I – RELATÓRIO 
 
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelo Ofício n.º 

94/20, de 12/02/20-DPGE/Seed, encaminhou a este Conselho o expediente 
protocolado no Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, de interesse do 
Escola Municipal Bela Vista do Ivaí – Ensino Fundamental, município de Fênix. 

 
Este Centro de Educação localiza-se na Rua Marechal Castelo 

Branco, s/n, município de Fênix. É mantido pela Prefeitura Municipal de Fênix. 
 

A Comissão de Verificação, regularmente instituída pelo Ato 
Administrativo n.º 298/19, de 12/09/19, do Núcleo Regional de Educação de Campo 
Mourão, após verificação in loco, emitiu laudo técnico em 21/11/19. 
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A Coordenação de Estrutura e Funcionamento-CEF/Seed, pelo 

Parecer n.º 504/20, de 07/02/20, declarou-se favorável à autorização para o 
funcionamento da Educação Infantil. 
 
 

 II – MÉRITO 

 
 
Trata-se do pedido de autorização para o funcionamento da 

Educação Infantil de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos. 
 
A matéria está regulamentada no Capítulo IV, artigos 32 e 34, da 

Deliberação n.º 03/13-CEE/PR 

 
A Comissão de Verificação, seguindo as determinações da 

Deliberação n.º 03/13 e n.º 02/14-CEE/PR, após análise dos documentos e da 
verificação in loco, constatou a veracidade das declarações e a existência de 
condições para a oferta da Educação Infantil e emitiu Relatório Circunstanciado com 
as seguintes informações: 

 
(…) Justificativa para a solicitação da oferta da Educação Infantil: para 
atender a demanda do CMEI Tio Patinhas. 
 
(…) Infraestrutura Física:  
possui um ambiente todo cercado por muro, quadra de esportes coberta e bem 
conservada, sem arquibancada. Os alunos realizam as refeições num pátio 
coberto na instituição.  
(…) Biblioteca: ocupa espaço condizente às necessidades dos alunos (…). 
Ocupa o mesmo espaço do Laboratório de Informática. 
(…) A Vigilância Sanitária e Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 
venceu no trâmite do Processo. 
(…) Acessibilidade: não possui banheiro adaptado para deficientes. 
 
(…) Previsão de matrículas 
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(…) O Regimento Escolar: homologado pelo Ato administrativo n.º 214/18 e o 
Parecer de Análise n.º 91/18 - NRE, ambos de 22/10/18. 
(…) Projeto Político-Pedagógico: Parecer de Verificação da Legalidade da 
Proposta Pedagógica Curricular n.º 07/17 - NRE, de 20/02/17. 

 
A Chefia do NRE de Campo Mourão, por meio do Termo de 

Responsabilidade, emitido em 21/11/19, ratificou as informações contidas no Relatório 
Circunstanciado e registrou o compromisso de zelar pelo cumprimento da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes no 
Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 

 
 Na análise do Relatório da Comissão de Verificação, constatou-

se que o corpo docente possui habilitação, conforme a Deliberação n.º 02/14 – 
CEE/PR. 

 
 Em síntese, a instituição de ensino possui condições para a 

autorização para o funcionamento da Educação Infantil. 
 
 
III – VOTO DO RELATOR 

 
 
Face ao exposto, somos favoráveis: 
 
a) à autorização para o funcionamento da Educação Infantil, do 

Escola Municipal Bela Vista do Ivaí – Ensino Fundamental, município de Fênix, 
mantida pela Prefeitura Municipal de Fênix, pelo prazo de cinco anos, partir do ato 
autorizatório. 

 
b) à regularização dos atos escolares praticados a partir de 

05/02/20, antes da publicação do ato autorizatório. 
 
Adverte-se à mantenedora e à instituição de ensino de que devem 

observar o cumprimento das Deliberações deste Conselho, para não comprometer a 
regularidade de funcionamento de seus cursos e a vida escolar dos estudantes. 

 

A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação 
n.º 03/13-CEE/PR-CEE/PR, respeitando o devido cumprimento das normas e prazos 
estabelecidos, quando solicitar a renovação do credenciamento da instituição de 
ensino, para a oferta da Educação Básica, e a autorização para funcionamento da 
Educação Infantil. 
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A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte deverá         

adequar a nomenclatura da instituição de ensino, que em decorrência da autorização 
para o funcionamento da Educação Infantil, passando a denominar-se: Escola          
Municipal do Bela Vista do Ivaí – Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
 

Encaminhamos o Parecer à Secretaria de Estado da Educação e 
do Esporte, para a expedição do ato de autorização para o funcionamento da 
Educação Infantil. 

 
É o Parecer   
 

 
Carlos Eduardo Sanches 

                 Relator 
 

 

DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental aprova o voto do Relator, 
por unanimidade. 
   
       Curitiba, 25 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Clemencia Maria Ferreira Ribas 

Presidente da CEIF em exercício 

 


