MUDANÇA DE
MANTENEDOR
Mudança de Mantenedor da
Educação Básica
A mudança de instituição mantenedora de estabelecimento
de ensino e/ou curso ocorre por transferência para outro(a)
mantenedor(a), e deverá ser submetida à aprovação do
CEE/SC no prazo de até 60 dias, a contar da concretização do
ato jurídico, por meio de processo instruído pelo novo
mantenedor.

Documentos necessários para a mudança de
mantenedor da Unidade Escolar?
 Para a Educação Básica:
requerimento dirigido ao Presidente do CEE/SC,
subscrito pelo representante legal da nova instituição
mantenedora;

identificação da instituição mantenedora e do
estabelecimento de ensino com o respectivo endereço
completo, número de telefone e endereço eletrônico;
Qual a Legislação que normatiza?
A Resolução 182 de 19/11/2019 estabelece normas para o
credenciamento e autorização da Educação Básica, a
Resolução 167 de 22/10/2013 estabelece normas para
credenciamento e autorização da Educação profissional e 232
de 10/12/2013 que fixa normas para o funcionamento da
EAD.

Quem autoriza a Mudança de Mantenedor de
Instituições de Ensino?
O órgão competente para a normatuização,
credenciamento e autorização da Educação Básica (Ensino
Fundamental e Médio) e da Educação Profissional
pertencentes ao Sistema estadual de Educação é o Conselho
Estadual de Educação (CEE/SC).

Quem monta o processo de Mudança de
Mantenedor das UEs?
O processo de mudança de mantenedor é
montado pelo mantenedor da unidade escolar,
sendo para a pública estadual a Secretaria de Estado de
Educação, em sua Coordenadoria Regional de Educação e
encaminha para a SED através de processo SGPe, que
encaminhará para o CEE/SC. Para as escolas privadas é o
mantenedor (aquele que mantem a unidade escolar) que
monta o processo, com a orientação da Coordenadoria
Regional de Educação e protocola processo SGPe na
Coordenadoria/Supervisão Regional de Educação que
encaminha para o CEE/SC.

comprovação do corpo docente e administrativo com as
respectivas cópias de habilitação relativos a cada curso;

justificativa e objetivo de mudança da instituição
mantenedora;

cópia autenticada do ato jurídico que embasa a
transferência de mudança da instituição mantenedora e
do estabelecimento de ensino/cursos;

relação dos cursos em funcionamento, objeto da
transferência, com a cópia dos respectivos atos de
autorização que integrarão o(a) novo(a) mantenedor(a);

identificação da instituição mantenedora e cópia do
contrato social, suas alterações e cópia do CNPJ;

qualificação dos sócios dirigentes da nova instituição
mantenedora (currículo/comprovação);

cópia do Projeto Político Pedagógico e Plano dos
Cursos, objeto da transferência de mantença,
elaborados/adequados pelo novo mantenedor, conforme
legislação vigente;

quadro de matrícula dos alunos de cada curso/série,
correspondente aos últimos três anos;

relação do acervo bibliográfico específico para cada
curso, equipamentos e laboratórios

OBS: O Contrato de compra e venda, além das cláusulas
obrigatórias, deverá, no objeto, citar os atos de
autorização dos cursos, evidenciar a destinação e guarda
dos registros e documentos escolares da antiga
mantenedora, a descrição da estrutura física e
pedagógica
(equipamentos,
laboratórios,
acervo
bibliográfico) e débitos diversos.

Mudança de Mantenedor da Educação Profissional
A mudança de instituição mantenedora de estabelecimento
de ensino e/ou curso ocorre por transferência para outro(a)
mantenedor(a), e deverá ser submetida à aprovação do
CEE/SC no prazo de até 30 dias, a contar da concretização
do ato jurídico, por meio de processo instruído pelo novo
mantenedor.

Documentos necessários para a mudança de
mantenedor da Unidade Escolar?


quadro de matrícula dos alunos de cada curso,
correspondente aos últimos três anos;
relação do acervo bibliográfico específico para cada
curso, equipamentos e laboratórios conforme Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos;
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quando a mudança de mantenedor implicar também em
alteração da sede/endereço dos cursos, deve a requerente
complementar o processo com os documentos
comprobatórios do Art. 28, inciso IV desta Resolução;

Para a Educação Profissional:
previsão orçamentária para a manutenção dos cursos;

requerimento dirigido ao Presidente do Conselho
Estadual de Educação, subscrito pelo representante legal
do novo mantenedor;
identificação dos mantenedores (antigo e novo) com o
respectivo endereço completo, número de telefone e
endereço eletrônico;
justificativa e objetivo da mudança de mantenedor;
cópia autenticada do ato jurídico (contrato) que embasa a
transferência de mudança de mantenedor do
estabelecimento de ensino e/ou cursos;
relação dos cursos em funcionamento, objeto da
transferência, com a cópia dos respectivos atos de
autorização que integrarão o novo mantenedor;
cópia do contrato social, suas alterações e cópia do CNPJ
do novo mantenedor;
quadro societário da nova mantenedora especificando o
nível de formação dos sócios;
cópia do Projeto Político Pedagógico e Plano de Curso,
objeto da transferência de mantença, elaborados ou
adequados pelo novo mantenedor, conforme legislação
vigente;
comprovação do corpo docente e administrativo com as
respectivas cópias de habilitação relativos a cada curso;

a instituição educacional deverá apresentar
documentação que possibilite verificar a capacidade de
autofinanciamento da nova mantenedora, por meio de
cópia do Balanço Patrimonial do último exercício fiscal
firmado pelo Contador.

OBS: Ato jurídico da mudança de
mantenedor de curso (os), além das cláusulas
obrigatórias, deverá no objeto especificar os
Atos de autorização do(s) curso(s) que irão integrar o novo
mantenedor, evidenciar a destinação e guarda dos registros e
documentos escolares da antiga mantenedora, a descrição da
estrutura física e pedagógica (equipamentos, laboratórios e
acervo bibliográfico)..
 As autorizações de uma UE podem ser consultada
através dos sites:
http://www.cee.sc.gov.br/ - pesquisa de atos,
http://www.sed.sc.gov.br/ - busca de escolas.
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