
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal do Rio Grande 

Conselho Municipal de Educação 

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS! 
Rua Moron - 696 - CEP.: 96.200-450 - Fone/Fax: (53) 3232-6770 - Rio Grande - RS e-mail: cme_riogranders@yahoo.com.br 

 

 

 

 
INTERESSADO: Conselho Municipal de Educação 

ASSUNTO: Prorrogação dos prazos de autorização de funcionamento das 
Escolas de Educação Infantil privadas e conveniadas que tenham tido o Plano 
de Contingência para a Pandemia de COVID-19 aprovado pela Secretaria de 
Município da Educação - SMEd 

CÂMARAS: Legislação e Normas para a 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação de Jovens e Adultos, Educação 
Especial e Planejamento. 

Parecer nº: 
005\2021 

APROVADO 
EM: 05/10/2021 

 

I – RELATÓRIO 

I HISTÓRICO 

No dia 16 de outubro de 2020, o CME recebeu o Of. Circ. nº 
0983/2020/SMEd, solicitando “manifestação sobre os prazos de renovação das 
autorizações de funcionamento das Escolas de Educação Infantil privadas, com 
validade vencida ou a vencer até o final do ano de 2020, a fim de que as escolas 
possam encaminhar os devidos pedidos, sem prejuízo quanto ao 
funcionamento”. 

Na data de 20/10/2020 este Conselho Municipal de Educação emitiu o 
Parecer 005/2020, o qual prorrogava a autorização de funcionamento das 
Escolas de Educação Infantil privadas até 31/03/2021. 

No dia 17 de maio de 2021 foi publicado o Decreto nº 18.159, da Prefeitura 
Municipal do Rio Grande, onde: 

 
“Fica alterada a redação do "caput" e do parágrafo 

4º do artigo 3º do Decreto nº 17.956, de 14 de janeiro de 2021, 
que passam a viger nos seguintes termos: 

"Art. 3º Poderão realizar atividades presenciais de 
ensino, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças e a 
adolescentes, conforme as condições, o teto de operação, o modo 
de operação e os demais limites, restrições e medidas definidos 
neste Decreto e em Portaria Conjunta da Secretaria Estadual da 
Saúde e da Secretaria Estadual da Educação, as instituições e os 
estabelecimentos da rede privada e da rede pública de ensino em 
todos os graus, que preencham, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:(...) 

§ 4º As instituições privadas e públicas de ensino 
em todos os graus, no âmbito de suas respectivas redes de 
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ensino, que optarem pela realização de atividades presenciais de 
que trata o "caput" deste artigo, deverão fornecer os 
equipamentos de proteção individual necessários para garantir a 
segurança e integridade dos alunos e dos trabalhadores. (NR)". 

 

Na data de 01/06/2021, o Pleno do CME emitiu o Parecer nº 
002/2021, o qual prorrogava o prazo de autorização de 
funcionamento das escolas de Educaçao Infantil privadas e 
conveniadas até a data de 30/09/2021. 

 
II- ANÁLISE DA MATÉRIA 

 
Conforme Lei nº 5.332, de 08 de setembro de 1999, que criou o Sistema 

Municipal de Ensino do Rio Grande, Capítulo III, Do Conselho Municipal de 
Educação, “Art. 7º - Compete ao Conselho Municipal de Educação: a) 

normatizar, fiscalizar, emitir parecer e deliberar sobre: II- criação, funcionamento 
e credenciamento de instituições que integram o Sistema Municipal de Ensino”. 

Considerando essas atribuições do Conselho e os preceitos do Direito 
Público e do Direito Administrativo, “em que há de se assegurar o interesse 
público e coletivo”, bem como o princípio da legalidade, entende-se que as 
restrições às atividades presenciais, conforme disposto no Decreto nº 18.159, de 
17 de maio de 2021 e em suas alterações posteriores, decorrentes da 
necessidade de “prevenção ao contágio e de enfrentamento e 
contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus”; ainda, em 
23/09/2021, a Associação das Escolas Particulares de Educação Infantil 
remeteram ao CME documento solicitando a prorrogação do prazo de 
funcionamento das escolas particulares de Educação Infantil, tendo em vista a 
continuidade da Pandemia de COVID-19, impossibilitando que as visitas 
fiscalizadoras pudessem ocorrer de forma segura, tando para os membros 
deste Conselho, como para alunos, professores e funcionários das escolas, 
apesar dos protocolos adotados. Embora a Comissão Verificadora CME/SMEd 
já tivesse realizado algumas dessas visitas, o Pleno concordou que as mesmas 
não ocorreram de forma totalmente segura, gerando um constrangimento para 
todos os envolvidos.  Tais argumentos acima expostos justificam a 
excepcionalidade da demanda. Dessa forma, O Conselho Municipal de 
Educação ponderou a necessidade de prorrogar, novamente, os prazos de 
autorização de funcionamento das Escolas de Educação Infantil privadas e 
conveniadas do Sistema Municipal de Ensino do Rio Grande,desde que essas - e 
exclusivamente essas – tenham tido o Plano de Contingência de Prevençao à 
Pandemia de COVID- 19 aprovados pela Secretaria de Município da Educação 
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III– DETERMINAÇÕES 

 
Aplica-se autorização temporária e excepcional, como instituição 

integrada ao Sistema Municipal de Ensino, conforme previsto no Art. 5º da Lei nº 
5.332, de 08 de setembro de 1999, que criou o Sistema Municipal de Ensino do 
Rio Grande. Portanto, permanece orientada pelos Decretos Municipais que 
tratam dos procedimentos temporários a serem adotados pela Secretaria de 
unicípio da Educação (SMEd), quanto à autorização de retorno às aulas 
presenciais no município, por ocasião de medidas de prevenção do Coronavírus 
e pelos Pareceres emanados por este Conselho. 

Recomenda-se a observância da necessidade de regularidade sanitária, 
expressa no Alvará de funcionamento das instituições e na efetivação dos Planos 
de Contingência, devidamente autorizados pelo Comitê Municipal de Elaboração 
e Monitoramento do Plano de Contingência para a COVID19 do Sistema 
Municipal de Ensino do Rio Grande. Preservando, assim, a vida das crianças e 
trabalhadores e trabalhadoras em educação. 

Determina o rigoroso cumprimento dos protocolos de enfrentamento à 
Pandemia da COVID19 emitidos pela Prefeitura Municipal do Rio Grande. 

O CME do Rio Grande prorroga a validade da autorização de 
funcionamento das escolas especificadas, a partir da presente data até 28 de 
fevereiro 2022, que tiveram autorização vencida em 2020 e 2021, podendo 

sofrer nova prorrogação conforme as condições sanitárias relativas à Pandemia 
de COVID-19 se apresentarem. 

Ainda, o Pleno do CME alerta que, apesar da prorrogação de 
funcionamento emitida pelo presente Parecer, as escolas poderão, a 
qualquer momento e sem aviso prévio, mediante qualquer situação em 
que se faça necessário ou em caso de denúncia , sofrerem visita 
fiscalizadora e, caso sejam encontradas irregularidades, terem sua 
autorização cancelada de imediato, bem como a situação da escola ser 
encaminhada aos demais órgãos competentes para a tomada das 
medidas cabíveis. 

 

IV – VOTO DAS CÂMARAS DO CME 
 

As Câmaras de Legislação e Normas para a Educação Infantil, para o 
Ensino Fundamental, para a Educação de Jovens e Adultos, para a Educação 
Especial e Planejamento do Conselho Municipal de Educação acompanham o 
voto da relatora e propõem ao Pleno a aprovação do presente Parecer. 

 
V- CONCLUSÃO DO PLENO DO CME 
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Aprovado por unanimidade pelo Pleno do CME em sessão ordinária no 
dia 05 de outubro de 2021. 

 
Conselheiros: 

 
Lisiane Kisner S. Torres 

Patrícia Lourenço 

Rita de Cássia Silva 

Rosimeri Machado 

Sandra Greque    

Sabrina Barreto 

Tania T. Clarindo 

Waléria Vargas Busetti - Relatora 

 
 
 
 
 
 

WALERIA VARGAS 
Assinado de forma digital por 

WALERIA VARGAS 

BUSETTI:23384000030 

Dados: 2021.10.07 21:06:24 -03'00' 

Presidente do CME 

BUSETTI:23384000030 
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