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PARECER CME Nº 57, de 30 de outubro de 2018.

Processo CME nº 2018/41758

Orienta  mantenedoras  e  escolas  pertencentes  ao  Sistema
Municipal de Ensino de Caxias do Sul sobre expedição de
documentação  escolar  quando  constatada  situação  de
irregularidade.

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente Parecer de situação constatada por este Colegiado, a partir da vigência plena
da Emenda Constitucional nº 59/2009, que determina: “a educação é dever do Estado e deve ser
efetivada mediante a garantia da oferta da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não
tiveram acesso na idade própria ou que não a concluiu, sendo sua universalização até o ano de 2016”.
Para tanto, tem como consequência a necessidade de regularidade de todas as escolas pertencentes ao
Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul, para que estejam habilitadas a oferecer educação e
certificar seus estudantes. 

A regularidade das escolas exige que as mesmas estejam de posse do Parecer que  as Credencia
e Autoriza seu Funcionamento pelo Conselho Municipal de Educação. No entanto, observa-se que,
mesmo  após  anos  de  orientação  e  chamamento  das  escolas  e  suas  mantenedoras  para  essa
regularização, existe ainda um conjunto de escolas com processos em tramitação para obtenção do
ato de credenciamento e autorização de funcionamento, mas que encontram-se em atividade.

A situação destas escolas é considerada irregular, o que as impede de expedir  documentos
comprobatórios  da  trajetória  escolar  das  crianças/estudantes,  como  Atas  de  Resultados  Finais  e
Históricos Escolares.

Diante  disso,  entende-se  como oportuno que este  Colegiado aborde algumas  questões  que
merecem especial  atenção por parte do conjunto de órgãos integrantes do Sistema Municipal de
Ensino  (SME),  bem  como  por  outros  órgãos  públicos  que,  em  interface  com  o  SME,  são
responsáveis pela expedição de documentos fundamentais para o credenciamento e a autorização de
funcionamento de escolas localizadas neste Município.

2. ANÁLISE DA MATÉRIA
2.1.  Por  vezes,  verificam-se  casos  de  funcionamento  de  escolas  sem  o  devido  ato  de

credenciamento  e  autorização  de  funcionamento  expedido  pelo  CME,  tratando-se,  portanto,  de
escolas irregulares. Tais casos decorrem de duas situações principais:

a) necessidade da oferta pública para atender a grande demanda de crianças ingressantes na
etapa de Educação Infantil ou de estudantes em novas escolas de Ensino Fundamental e/ou

1 de 8



 
 Município de Caxias do Sul 

Gabinete do Prefeito

PARECER CME Nº 57, de 30 de outubro de 2018.

b) pela dificuldade, por parte das mantenedoras das escolas, no atendimento ao conjunto de
requisitos legais estabelecidos nas normas do SME para a regularização das mesmas. 

2.2.  A Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  (LDBEN) – Lei  nº 9394/1996,  no
capítulo IV, artigos 8º a 20, propõe a organização da educação nacional em regime de colaboração
entre os Sistemas de Ensino. Nesse sentido, é responsabilidade dos Sistemas à regulação, supervisão
e avaliação da oferta educacional por meio de normas que devem ser cumpridas pelas instituições de
ensino pertencentes ao Sistema. Este por sua vez, por meio do órgão normativo, expedirá os atos que
credenciam e autorizam o funcionamento, bem como fará a supervisão/fiscalização e avaliação, a fim
de  considerar  a  instituição  de  ensino  regular,  ou  seja,  apta  a  oferecer  educação  e  expedir  os
respectivos documentos escolares às crianças/estudantes. Caso contrário, essa instituição e os estudos
nela  oferecidos  são  considerados  irregulares  e,  por  isso,  a  documentação  escolar  expedida  será
inválida.

2.3. Consideram-se estudos irregulares:

a)  os  oferecidos  por  instituições de ensino sem o ato  de credenciamento e  autorização  de
funcionamento, expedido pelo órgão normativo do Sistema, sendo da escola como um todo ou de
turmas/etapas de ensino, e

b) os oferecidos por instituições de ensino que solicitaram o credenciamento e autorização de
funcionamento, mas, a análise documental e/ou a vistoria “in loco” não comprovam o atendimento
das condições determinadas pela legislação vigente.

2.4.  A atuação de instituições de ensino sem os devidos documentos expedidos pelo órgão
normativo do Sistema, como o cadastro e ato de credenciamento e autorização de funcionamento é
irregular. Para a regularidade da instituição de ensino, a mesma deve ter o(s) ato(s) autorizativo(s) do
respectivo Sistema de Ensino. No Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul, tais atos consistem
em:

a) cadastro da mantenedora da escola, obtido por meio de solicitação expressa e  apresentação
de formulários de identificação da mantenedora da escola e dos respectivos dirigentes, bem como
cópia do contrato social ou de termo firmado com o Poder Público Municipal, do CNPJ, da ata que
indica a(s) pessoa(s) para a direção e do contrato de locação ou documento equivalente;

b) credenciamento e autorização de funcionamento da escola, obtido por meio de solicitação
expressa, acompanhada de justificativa, declarações negativas de débito municipal e federal, alvarás
de localização,  saúde e  bombeiros  (ou  documentos  equivalentes),  bem como formulário  próprio
sobre as condições gerais da escola com cópia da planta baixa, declaração da existência de equipe
multiprofissional, projeto de formação continuada dos docentes, proposta pedagógica e o respectivo
regimento escolar.
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2.5.  Ainda  sobre  a  regularidade  dos  estabelecimentos  de  ensino,  cabe  destacar  que  para
credenciar e autorizar o funcionamento de uma escola no SME de Caxias do Sul, são necessários os
alvarás  como parte  obrigatória  do processo,  os  quais  são  emitidos  pela  Secretaria  Municipal  de
Urbanismo/SMU, pela Secretaria Municipal da Saúde/Vigilância Sanitária/VISA e pelo Corpo de
Bombeiros, desde que atendidas as exigências da legislação própria de cada órgão. 

2.6. Outro aspecto a ser considerado para dar maior agilidade ao processo de credenciamento e
autorização  de  funcionamento  de  escolas  públicas  novas  é  o  cumprimento  de  toda  a  legislação
vigente, a qual prevê planejamento prévio e execução das políticas para o atendimento das demandas.

2.7.  O  processo  de  credenciamento  e  autorização  de  funcionamento  de  uma  escola  é
importantíssimo, não só pela necessidade de expedir documentos escolares válidos, como históricos
de conclusão de etapa de ensino, mas, principalmente, porque durante o processo de expedição dos
atos autorizativos o CME analisa os documentos de criação da escola e fiscaliza, por meio de visita
“in  loco”.  Caso  seja  detectado  qualquer  situação  inadequada,  seja  de  ordem  pedagógica,
administrativa  ou  estrutural,  a  escola  e  sua  mantenedora  são  orientadas  para  adequar  a  oferta
educacional.

No entanto, caso a escola entre em funcionamento, sem os respectivos atos autorizativos, será
necessário realizar, de forma excepcional, a Convalidação de Estudos ou a regularização de estudos,
somente  a  partir  da  emissão  e  publicação  do  Parecer  de  seu  Credenciamento  e  Autorização  de
Funcionamento,  o  que permitirá  convalidar  os  estudos  do  período anterior  a  data  do  respectivo
Parecer e, a contar do ano letivo de 2016, em vista da previsão na Emenda Constitucional nº 59/2009.

2.8.  Convalidação de Estudos significa sanar uma irregularidade extrínseca ao processo de
aprendizagem.  Convalidar  significa  tornar  válido  o  ato  que  foi  realizado  com  dependência  de
condição expressa em lei ou norma regulamentadora do assunto. Pressupõe, neste caso, que o ato ou
atos dependem de outro que pode estabelecer sua validade ou que venha a determinar essa validade
exigida em lei.

A Convalidação de Estudos deve ser aplicada em casos de instituições de ensino funcionarem
sem estar em dia com os atos autorizativos, mas que vieram a tê-los posteriormente. Nesse caso,
deve-se observar o atendimento ao previsto na legislação vigente relativamente à matriz curricular, à
carga horária, aos dias letivos, às atividades pedagógicas adequadas a etapa de ensino e à faixa etária
dos estudantes nas diversas áreas do conhecimento e componentes curriculares, segundo a previsão
dos planos de estudo e planos de trabalho dos professores. 

Portanto, somente existe Convalidação de Estudos como consequência da convalidação dos
atos  escolares,  abrangendo  não  só  as  atividades  pedagógicas  desenvolvidas  com  as
crianças/estudantes, mas também da escola. Tal convalidação pode ser individual ou coletiva, ocasião
em que envolve também a vida da escola. Ressalta-se que a Convalidação só será possível mediante
a remoção da irregularidade e a publicação do ato de regularização da escola ou etapa de ensino, no
qual  o  CME reconhece,  mediante  o  Cadastro  da  Mantenedora/Escola  e,  desde que  observada a
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legislação  vigente,  os  atos  pedagógicos  já  consumados  até  a  emissão  do  ato  autorizativo.  Sem
publicação do ato não há Convalidação. 

Os  procedimentos  para  Convalidação  de  Estudos  são  executados  por  etapas.  Envolvem  a
direção  da  escola  e  os  professores,  enquanto  atores  que  efetivaram  as  ações  pedagógicas  e
administrativas dos atos escolares e, os órgãos normativo (CME) e executivo (SMED) do Sistema
Municipal de Ensino, enquanto órgãos reguladores/orientadores e fiscalizadores do Sistema.

Nesse sentido, para os casos em que o Poder Público mantenha escolas ou etapas de ensino
funcionando sem o prévio ato de Credenciamento e Autorização de Funcionamento expedido pelo
CME, a SMED, enquanto órgão executivo e mantenedora das escolas da Rede Municipal de Ensino
e, indiretamente responsável pelas escolas de Educação Infantil com Termo firmado com o Poder
Público  Municipal,  que acompanha  e  orienta  tais  escolas  de  forma próxima e  sistemática,  deve
proceder a Convalidação de Estudos nos casos de estudos irregulares, conforme as etapas descritas
no Anexo I do presente Parecer.

2.9. A regularização de estudos, por sua vez, significa sanar uma irregularidade intrínseca ao
processo  de  aprendizagem.  No caso  de  regularização  de  vida  escolar  pressupõe  a  existência  de
irregularidade ocorrida na consecução dos atos pedagógicos ou por alguma deficiência/lacuna, a qual
poderá  ocorrer  em  um  determinado  ano  escolar  ou  de  componente  curricular.  Exemplos  de
irregularidades: criança/estudante proveniente por transferência de escola não autorizada; matrícula
com idade inferior à permitida na legislação; constatação tardia de matrícula em ano inadequado;
componente  curricular  obrigatório  não  cursado;  ensino  ministrado  por  recursos  humanos  não
habilitados, entre outras situações equivalentes. Neste caso, a correção da irregularidade daquela vida
escolar, permite a validação de documentos expedidos e deve ocorrer no mesmo período letivo em
que for constatada a irregularidade.

As  irregularidades,  verificadas  por  meio  da  análise  dos  documentos  pessoais  e  escolares,
devem ser sanadas pela escola que detiver a matrícula da criança/estudante e com a orientação da
mantenedora.  Tais  correções  são  realizadas  por  meio  de  avaliação  diagnóstica  e  aplicação  de
dispositivos previstos na legislação vigente e/ou regimento escolar, como: classificação; adaptação de
estudos;  aproveitamento  de  estudos,  entre  outros,  dependendo  de  cada  caso.  Os  resultados  da
avaliação diagnóstica fundamentarão a elaboração do plano individualizado para a regularização da
vida escolar a ser cumprido pela criança/estudante durante o ano letivo.

2.10. Nos casos de funcionamento irregular de escolas da iniciativa privada, os estudos serão
convalidados  pelo  Conselho  Municipal  de  Educação,  seguindo,  de  forma  análoga,  as  etapas
constantes no Anexo I do presente Parecer.

3. CONCLUSÃO
O Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul, no uso de suas atribuições legais e,

considerando que as crianças/estudantes, enquanto sujeitos de direitos, necessitam do resguardo dos
seus  interesses  educacionais  no  sentido  de  evitar  prejuízo  pedagógico  ou  impedimento  no
prosseguimento  de  estudos,  emite  o  presente  Parecer  que  orienta  mantenedoras  e  escolas
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pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul sobre expedição de documentação
escolar quando constatada situação de irregularidade.

Comissões do Ensino Fundamental/Modalidades e da Educação Infantil:
Ana Margarida  Gubert Zanrosso
Ana Paula Gedoz
Ceres Maria Machado Vieira
Cleinara Pires Cardoso
Denise Madeira de Castro e Silva 
Fabiane Berti Granzotto
Fernanda Molin dos Passos
Flavia Basso Morés
Glaucia Helena Gomes 
Janete Formolo Donada
Lourdes Bender da Rosa Dias
Lucas Caregnatto

Madelon Lopes Taunous 
Marcia Adriana de Carvalho
Marcos Antonio da Silva
Maurien Cristina Zattera Pedroni
Meri Rogéria de Oliveira Henriques
Mirian Veadrigo Boschetti 
Neiva Cristina Andreazza
Rejane Maria Daneluz Raimann
Roberta Lopes Augustin
Sônia Inês Ferronatto
Viviane Liliam Marques
Viviane Plegge Sonego

Aprovado, por unanimidade, em sessão plenária de 30 de outubro de 2018.

O presente Parecer,  em atendimento ao § 2º,  Inciso XIX, do Art.  3º,  da Lei  Municipal  nº
6.403/2005,  após  aprovado,  por  unanimidade,  na  sessão  plenária  do  Conselho  Municipal  de
Educação  (CME)  de  30/10/2018  e,  em  vista  de  ser  ato  normativo,  foi  encaminhado  para
homologação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual devolveu o mesmo para reexame
pelo  CME,  por  meio  da  Comunicação  de  Despacho  do  Gabinete  do  Prefeito  nº  13,  datado  e
13/12/2018. A devolução foi encaminhada com parecer anexo, expedido pela Secretaria Municipal da
Educação (SMED), solicitando “alterações e supressão de fragmentos de texto apresentados no item
Análise  da  Matéria  (item  2,  p.04),  pois  imprimem  juízos  de  valor”.  A Fls.nº12  do  Processo
2018/44958, que acompanhou a Comunicação de Despacho do Gabinete, diz: “segue, em anexo,
parecer da Secretaria Municipal da Educação, para ciência desse Conselho. O Parecer CME nº 57, de
30 de outubro de 2018 será homologado diante das alterações propostas”. Após análise e discussão
pelos Conselheiros das alterações propostas e supressão do item 2.6, foi deliberado por manter o item
contendo apenas a referência “do cumprimento de toda a legislação vigente”. 

Na sequência foi, o presente Parecer, submetido a nova aprovação, tendo sido aprovado por
maioria, em sessão plenária, na data de 18 de dezembro de 2018. 

Marcia Adriana de Carvalho,
Presidente do Conselho Municipal de Educação.

5 de 8



 
 Município de Caxias do Sul 

Gabinete do Prefeito

PARECER CME Nº 57, de 30 de outubro de 2018.

Conforme Of. CME nº 238/2018, de 19 de dezembro de 2018, e submetido sob aprovação em
sessão plenária datada de 18 de dezembro de 2018, HOMOLOGO o Parecer nº 57, de 30 de
outubro de 2018.

Registre-se e Comunique-se.
Caxias do Sul, 20 de dezembro de 2018.

Daniel Guerra
PREFEITO MUNICIPAL
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- ANEXO I - 
Parecer CME nº 57/2018

A Convalidação de estudos é realizada mediante as seguintes etapas:

1. Cabe à Direção da Escola:
1.1. Solicitar à SMED ou ao CME, conforme cada caso, por meio de ofício, a convalidação dos

atos escolares indicando:
a) Breve relato do funcionamento irregular ou da irregularidade ocorrida;
b) Período fechado (de ___/____/____ a ___/____/____) em que ocorreram as irregularidades;
c) Relação nominal das crianças/estudantes, com indicação da etapa, ano e turma frequentados.
1.2.Disponibilizar  à  comissão  de  verificação  toda  documentação  escolar  relativa  ao

funcionamento da escola no período indicado.
 
2. Cabe à SMED ou ao CME:
2.1.  Ao  receber  a  solicitação,  protocolar  e  instruir  processo  próprio,  designar  comissão

verificadora, a fim de verificar “in loco” toda a documentação escolar que registra a trajetória das
crianças/estudantes (não é necessário juntar cópias destes documentos ao expediente):

a) ficha de matrícula;
b) diários de classe / registros pedagógicos;
c) pasta individual da criança/estudante;
d) planos de estudo, matriz curricular e planos de trabalho;
e) livro ponto dos professores;
f) calendário escolar, carga horária e dias letivos.
2.2.  Verificar  se  os  estudos  realizados  pelas  crianças/estudantes  cumpriram  os  preceitos

mínimos legais exigidos, tanto no aspecto administrativo, quanto no aspecto pedagógico;
2.3.  Elaborar  relatório  circunstanciado,  constando  a  análise  dos  itens  2.1  e  2.2,  com

manifestação favorável à convalidação, indicando relação nominal das crianças/estudantes (etapa /
ano / período fechado), objeto da convalidação.

3. Cabe ao(a) Secretário(a) de Educação:
3.1. Análise do processo oriundo da Comissão Verificadora da SMED ou do CME;
3.2. Encaminhar Portaria  de Convalidação dos atos escolares para publicação no Jornal do

Município, desde que haja concordância com o relatório da comissão verificadora.

Sugestão de texto para publicação de portaria no Jornal do Município:
 PORTARIA Nº ........
O(A) Secretário(a) da Educação de Caxias do Sul, com base no Parecer CME nº

57/2018, e no relatório da Comissão Verificadora convalida os atos escolares efetivados
pelas  crianças  (ou  pelos  estudantes)  abaixo  relacionados,  do(a)..........(nome  da
escola).............. no período de ........... conforme processo nº .........de  ....../....../..............
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3.3. Após a publicação, lavrar termo em Ata e dar ciência à Direção da escola, para que atenda
o que determina a Portaria.

3.4. Juntar a publicação e o referido termo de ciência no processo e arquivá-lo na SMED ou no
CME.

4. Cabe à Escola, após o recebimento da Portaria e orientações:
4.1.  Dar  ciência  aos  responsáveis  pelas  crianças/estudantes  de  que houve convalidação  de

estudos no período;
4.2. Colar em livro próprio (Atas), a cópia da Portaria emitida pela SMED e sua publicação;
4.3. Registrar nos documentos das crianças/estudantes a seguinte expressão:

“Convalidados os estudos realizados no período de _/_/_ a _/_/_ , com base no Parecer
CME nº 57/2018, nos termos do Portaria SMED nº ......de Convalidação de Estudos de
__/__/__, publicada no Jornal do Município em __/__/__ p. .....”.

4.4.  Fazer  constar  o  registro  citado  no  item  4.3.  nos  seguintes  documentos  das
crianças/estudantes:

a) Histórico Escolar de transferência ou conclusão (no campo observação);
b) Ficha de Registro (pasta individual);
c) Atas de Resultados Finais.
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