
DELIBERAÇÃO CME/PS N° 01/05. 
 

Fixa normas para autorização de 
funcionamento de instituições privadas de 
Educação Infantil que assistem e educam 
crianças de 0 a 5 anos e onze meses 
 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de 
suas atribuições, considerando: 
 que o artigo 89 da Lei Federal n° 9.394/96 dispõe que as creches e pré-escolas 

existentes ou que venham a ser criadas deverão integrar-se ao respectivo sistema 
de ensino com data limite fixada em 23 de dezembro de 1999; 

 
 que o artigo 30 da Lei Federal 9.394/96 estabelece que creches e entidades 

equivalentes que oferecem Educação Infantil para crianças de zero a três anos de 
idade e pré-escolas para crianças de quatro a seis anos de idade; 

 
 que cabe ao Sistema Municipal de Ensino baixar normas complementares para 

seu sistema de ensino; 
 
 que as instituições de Educação Infantil, mantidas pelo Poder Público 

Municipal, bem como as mantidas pela iniciativa privada no município de 
Paraíba do Sul, integram o Sistema Municipal de Ensino; 

 
 

DELIBERA: 
 

CAPITULO I 
CARACTERIZAÇÃO E VINCULAÇÃO SISTÊMICA  

 
Art.1° - As Instituições de Educação Infantil são as que assistem e educam 

exclusivamente crianças de zero a cinco anos de idade, permanecendo com elas, 
pelo menos, quatro horas diárias de segunda a sexta-feira. Enquadram-se como 
instituições privadas ou públicas. 

 
Art.2° - Entende-se por instituições privadas de Educação Infantil as 

enquadradas nas categorias de particulares, comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, nos termos do artigo 20 da Lei n° 9.394/96 

 
Art.3° - A Educação Infantil será oferecida em: 
 

I. creches ou entidades equivalentes para crianças de 0 a 3 anos e onze 
meses de idade; 

 
II. pré-escolas, para crianças de 4 a 5 anos e onze meses de idade. 

 
                 Art.4° - A Entidade Mantenedora é a responsável pela gestão pedagógica e 
administrativa das Instituições de Ensino para crianças de 0 a 5 anos e onze meses, 
respeitada a legislação do sistema ao qual está integrada. 



Art.5° - Cabe ao Sistema Municipal de Ensino, por meio de seus órgãos 
próprios, autorizar, supervisionar e avaliar, segundo a legislação municipal pertinente, 
as Instituições de Ensino que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos e onze meses, 
mantidas pelo Poder Público Municipal ou pela iniciativa privada dentro do município. 

 
 

CAPÍTULO II 
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 
Art.6° - Todas as instituições de Educação Infantil deverão ter na sua equipe 

técnico-administrativa: 
I. um educador com, o curso de Pedagogia na  direção da instituição; 

 
II. um secretário escolar, com formação mínima em nível médio, para receber 

formação específica em serviço, responsável por manter organizada e 
atualizada a documentação dos educandos e todo expediente relativo à 
secretaria escolar; 

 
III. um educador com o curso Pedagogia para coordenar, supervisionar e 

avaliar sua Proposta Pedagógica; 
 

IV. após cinco anos contados a partir da publicação desta Deliberação deverá 
haver um educador com, pelo menos, o curso de Formação de Professores 
de nível médio para cada vinte e cinco crianças e, escolaridade mínima de 
Ensino Médio, para os monitores que auxiliam os professores; 

 
V. o Poder Público Municipal poderá organizar equipes multiprofissionais 

constituídas de pedagogo, psicológico, pediatra, nutricionista, assistente 
social e outros, para atendimento específico quando solicitado, às 
instituições de Educação Infantil da Rede Pública. 

 
Art.7° - Os espaços deverão ser projetados de acordo com a Proposta 

Pedagógica da Instituição, a fim de favorecer o desenvolvimento das crianças de zero a 
cinco anos, respeitadas as suas necessidades e capacidades. 

 
Art.8° - O imóvel deverá apresentar condições adequadas de localização, 

acesso, segurança, salubridade, saneamento e higiene. 
 
Parágrafo único – Os bebedouros devem ser em número compatível com o 

número de crianças matriculadas e serem equipados com elemento filtrante, de 
dimensões e características que facilitem seu uso pelas crianças. 

 
Art.9° – Os espaços internos deverão atender às diferentes funções da 

instituição e conter uma estrutura básica que, pelo menos, contemple: 
 

I. salas para atividades das crianças com ventilação, iluminação, 
mobiliário e equipamentos adequados; 

 



II. instalações e equipamentos para o preparo dos alimentos que 
atendem às exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança, nos 
casos de oferecimento de refeição; 

 
III. instalações sanitárias suficientes e próprias para o uso das crianças e 

separadas das dos adultos; 
 

IV. local para repouso provido de berços individuais para crianças com 
até 1(um) ano de idade; área livre para movimentação das crianças; 
locais para amamentação e higienização e espaço para banho de sol. 

 
Art.10 – A área externa, com pátio obrigatoriamente coberto, destina-se à 

recreação dirigida, ao lazer e à prática de Educação Física, o piso pode ser natural ou 
revestido. 
 

Art.11 – Os aparelhos fixos de recreação são opcionais, mas, existindo, 
devem atender às normas de segurança do fabricante e ser objeto de conservação e 
manutenção periódicas. 

 
CAPITULO III 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
 

Art.12 – As instituições privadas de Educação Infantil, vinculadas ao 
Sistema Municipal de Ensino, deverão dar entrada no pedido de autorização no órgão 
próprio do Sistema Municipal de Ensino, pelo menos, cento e vinte dias antes do início 
de suas atividades. 

 
Parágrafo único – As instituições já em funcionamento sem autorização ou 

com esta concedida por outro Órgão Público que não do Setor Educacional, deverão dar 
entrada no pedido de autorização de funcionamento no órgão próprio do Sistema. 

 
Art.13 – O pedido de autorização, uma vez protocolado e já sob forma de 

processo administrativo, é instruído com os seguintes documentos: 
I. requerimento inicial, firmado pela pessoa física mantenedora da 

instituição de ensino privada, ou pelo representante legal da pessoa 
jurídica mantenedora, comprovada a representação por documento 
hábil anexado ao requerimento, caso ela não esteja explicitada em 
cláusula do Ato Constitutivo da Entidade Mantenedora ou em 
alteração contratual; 

 
II. cópia legível do Ato Constitutivo da Entidade Mantenedora, 

registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas; 

 
III. cópia legível da última alteração contratual efetuada, caso tenha 

havido, devidamente registrada na forma do inciso II deste artigo; 
 

IV. prova de identidade e de residência da pessoa física mantenedora, ou 
dos sócios proprietários da pessoa jurídica mantenedora da 
instituição, consistindo de cópias legíveis e autenticadas da cédula de 



identidade, do CIC/CPF, caso não mencionado na cédula de 
identidade e de um dos seguintes comprovantes de residência, 
excluída a possibilidade de aceitação de declaração de terceiros: 

 
a) conta de prestação de serviços públicos em seu nome; 
b) notificação, ou qualquer outro documento emitido em seu 

nome por órgão da administração pública; 
c) correspondência de instituição bancária ou de crédito, em seu 

nome; 
d) contrato de locação em seu nome; 
e) recibo de pagamento de condomínio em seu nome. 

 
V. cópias autenticadas dos documentos de inscrição da mantenedora no 

Cadastro Geral do Contribuinte(CGC) e na Fazenda Municipal; 
 

VI. prova de idoneidade financeira da entidade mantenedora da 
instituição consistindo de certidão negativa do cartório de 
distribuição pertinente, com validade na data de formação do 
processo;  

 
VII. cópia autenticada de comprovante de direito ao uso do imóvel, para 

os fins propostos, de tempo igual ou superior a três anos, com 
período a vencer de, no mínimo dois anos, na data de formação do 
processo de pedido de Autorização de Funcionamento; 

 
VIII. designação do membro da direção, do secretário, do pedagogo e dos 

professores, na forma dos incisos “I” , “II”, “III” e “IV” do artigo 6°, 
juntando cópias legíveis e autenticadas: 

a) da cédula de identidade; 
b) do CPF/CIC, caso não mencionado na cédula de identidade; 
c) do comprovante da habilitação para o exercício da função. 
 

IX. cópia autenticada do Regimento Escolar registrado no Cartório de 
Títulos e Documentos. 

 
X. cópia autenticada da Proposta Pedagógica. 

 
Art.14 – Cabe ao órgão próprio do Sistema Municipal de Ensino, no prazo 

de trinta dias a contar da primeira protocolização do pedido de Autorização de 
Funcionamento, designar uma Comissão Verificadora para: 

 
I. verificar, in loco, as condições para atendimento do pleito, à luz desta 

Deliberação; 
 

II. analisar os autos processuais à luz das presentes normas e, 
considerando-o resultado da(s) visita(s) ao imóvel, pronunciar-se 
conclusivamente sobre as condições para deferimento ou 
indeferimento do pedido de Autorização de Funcionamento, 
observando que: 

 



a) na hipótese de conclusão favorável, deve dar pronta ciência 
ao requerimento no corpo do processo, de que está, 
automaticamente, autorizado a funcionar nas bases 
discriminadas no laudo conclusivo da Comissão Verificadora 
até a emissão do Ato Autorizativo pelo Poder Público, a quem 
cabe providenciar sua entrega ao representante legal da 
mantenedora, mediante recibo no corpo do processo; 

 
b) o laudo conclusivo favorável, substitui, para todos os fins, o 

Ato Autorizativo até sua expedição, e este último, quando 
emitido, terá consignada a data da emissão do laudo favorável 
como a de início de funcionamento autorizado; 

 
c) no caso de conclusão desfavorável, a Comissão Verificadora 

deve dar pronta ciência de seus termos ao requerimento, 
fornecendo-lhe cópia da conclusão denegatória, mediante 
recibo no corpo do processo, bem como informando-lhe do 
prazo de trinta dias para interposição de recurso no Conselho 
Municipal de Educação, advertindo-o da impossibilidade de 
funcionamento até eventual decisão do Conselho em 
contrário. 

 
 

§1° Transcorridos oitenta dias da data de autuação do processo e inexistindo 
laudo conclusivo, o órgão próprio do Sistema Municipal de Ensino se obriga a 
encaminhar, de imediato, o processo ao Conselho Municipal de Educação, com relatório 
circunstanciado sobre a inexistência de laudo, para exame e decisão quanto ao período 
de autorização de funcionamento. 

 
§2° Decorridos cento e vinte dias da protocolização do pedido da autorização 

e não tendo o Poder Público se pronunciado conclusivamente quanto ao pedido de 
Autorização de Funcionamento ou de reexame em grau de recurso, o requerente pode 
dar início às atividades, ficando obrigado a cumprir todas as exigências formuladas ou a 
serem formuladas pelo Poder Público. 

 
Art.15 – Nenhuma instituição de Educação Infantil pode funcionar sem o 

competente Ato de Autorização, devendo ser comunicado, pelo órgão próprio do 
Sistema de Ensino, ao órgão de licenciamento e fiscalização da Fazenda Municipal. 

 
Art.16 – O Ato de Autorização tem validade por tempo indeterminado e 

poderá ser suspenso ou revogado quando a Supervisão constatar que a instituição não 
oferece um serviço de qualidade ou não cumpre a legislação pertinente, devendo tais 
irregularidades serem comunicadas, imediatamente, ao órgão próprio do Sistema. 

 
   Parágrafo único – Recebida a comunicação de irregularidade, o órgão 

próprio do Sistema designará uma Comissão Verificadora Especial para apresentar 
laudo conclusivo, o qual será encaminhado ao Conselho Municipal de Educação para 
decisão, assegurado ampla defesa à instituição. 

 



Art.17 – Uma vez emitido o Ato de Autorização de Funcionamento, 
compete ao Poder Público, por meio de ação regular de supervisão, verificar o 
cumprimento do Regimento e da Proposta Pedagógica. 

 
 

CAPÍTULO IV 
PROPOSTA PEDAGÓGICA E REGIMENTO 

 
Art.18 – A Proposta Pedagógica é a base orientadora do trabalho da 

instituição, o, e é livre para sua elaboração e execução com a participação do corpo 
docente. 

 
Art.19 – Na elaboração e execução da Proposta Pedagógica será assegurado 

à instituição o respeito aos princípios do pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, na forma da lei e desde que cumpridas as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. 

 
Art.20 – O Regimento Escolar é o documento normativo da Instituição 

Educacional, de sua inteira responsabilidade, e que apóia a execução da Proposta 
Pedagógica, não tendo validade os dispositivos que contrariem a legislação vigente, 
devendo ser registrados no Cartório de Títulos e Documentos e uma cópia do mesmo 
ser encaminhada ao órgão próprio do Sistema. 

 
                                        CAPÍTULO V 
                        DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art.21 – As instituições de ensino já autorizadas a ministrarem Educação 

Infantil pelo Poder Público Estadual, antes da vigência da Lei Federal nº 9.394/96 que 
atribuiu esta competência aos municípios, deverão no prazo de 60 (sessenta dias) a 
contar da publicação desta Deliberação, procurar o órgão próprio do Sistema Municipal 
de Ensino, para efetivarem o respectivo cadastro, munidos de cópias legíveis e 
autenticadas, do Ato Autorizativo e dos documentos constantes no artigo 13, incisos 
“II”, “III”, “V”, “VIII”, “IX” e “X” desta legislação. 

Art.22 – Alterações que venham a ocorrer na composição ou denominação 
da Entidade Mantenedora, ou na denominação de fantasia da instituição mantida, devem 
ser, obrigatoriamente, comunicadas de imediato ao órgão próprio do Sistema, mediante 
formação de processo específico, para fins de registro de alteração dos dados cadastrais 
da instituição. 

 
Art.23 – A substituição total ou parcial do corpo técnico-administrativo 

(diretor, secretário e pedagogo) da instituição é submetida, para conferência e 
cadastramento, ao Poder Público, através do órgão próprio do Sistema de Ensino, 
mediante formação de processo específico.  

 
Art.24 – Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 



CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 
A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, em 12 de setembro de 2005. 
 
 

 Cláudia de Jesus Lacerda Rodrigues  
                                           Claudia Santos de Oliveira  

        Maria Isabel de Moura e Souza                                         
        Nélia Maria da Silveira Bastos  

                                           Rosângela Aparecida de Oliveira Lima Fonseca 
                                           Roberto Carlos Figueiredo 
                                           Vanilda Bastos de Albuquerque Dias – Relatora. 
                                            

Maria Adelaide Capella de Carvalho - Presidente 
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