
 

 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 254/2004-CEE 
 
 

Delega competência as Unidades Gestoras de 
Desenvolvimento Humano das Gerências de 
Articulação e Desenvolvimento Regional para 
exame e instrução de processos referentes a 
pedidos de credenciamento e recredenciamento 
dos estabelecimentos de ensino oficiais e 
privados, localizados em região sob sua jurisdição 
e autorização de funcionamento, reconhecimento, 
renovação de reconhecimento e desativação de 
seus cursos, assim como realização de 
verificações “in loco”, na forma prescrita na 
Resolução nº 082/2000 – CEE/MA. 

 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais 
e, considerando a necessidade de descentralizar as atribuições que lhe são conferidas no seu Regimento 
Interno, considerando o que foi deliberado em reunião plenária hoje realizada, 

 
RESOLVE:  

 
Art. 1º - Delegar competência às Unidades Gestoras de Desenvolvimento Humano das 

Gerências e Articulação e Desenvolvimento Regional, para exame e instrução de processos referentes a 
pedidos de credenciamento e recredenciamento de estabelecimentos de ensino oficiais e privados, 
localizados em região sob sua jurisdição e autorização de funcionamento, reconhecimento, renovação de 
reconhecimento e desativação de seus cursos, assim como realização de verificação “in loco” respectivas, 
na forma prescrita na Resolução nº 082/2000 – CEE/MA. 

  
Parágrafo Único – Ficam excluídos da delegação de competência de que trata o “caput” deste 

artigo: 
a) os estabelecimentos pertencentes aos sistemas municipais de ensino que possuem 

Conselho Municipal de Educação em funcionamento; 
b) os estabelecimentos que atuam na Educação Profissional técnica de nível médio e na 

Educação a Distância.   
 
Art. 2º - Os pedidos a que se refere o Art. 1º desta Resolução, serão protocolados na Gerência 

de Articulação e Desenvolvimento Regional à qual o estabelecimento de ensino encontra-se 
jurisdicionado, com a antecedência prevista nos artigos 2º e 15 da Resolução nº 082/2000 – CEE/MA. 

  
Art. 3º - O processo devidamente instruído, com o relatório conclusivo da Comissão Verificadora 

da Unidade Gestora de Desenvolvimento Humano respectiva, será encaminhado ao Conselho Estadual de 
Educação, para análise, emissão de parecer e decisão final. 

 
Art. 4º - As Unidades Gestoras de Desenvolvimento Humano de Educação deverão encaminhar 

anualmente, relatório circunstanciado, ao Conselho Estadual de Educação, para controle e avaliação das 
atividades. 

 
Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Estadual de Educação. 
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Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado, revogadas as disposições em contrário. 
 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 
MARANHÃO, em São Luis, 19 de agosto de 2004. 
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