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RESOLUÇÃO Nº 115 /2020 –CEE/MA  

 

Dispõe sobre a ampliação e a interrupção de 

prazos de processos e procedimentos 

administrativos no âmbito do Conselho 

Estadual de Educação, em razão das 

medidas restritivas no atendimento ao 

público para enfrentamento da pandemia do 

Coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências. 

 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista as medidas adotadas 

pelo Governo do Estado do Maranhão para reduzir os riscos de contágio e 

disseminação do COVID-19 (Coronavírus),  

CONSIDERANDO a necessidade de adotar providências necessárias e 

suficientes para garantir a segurança da comunidade escolar; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03/02/2020, do Ministério da 

Saúde sobre Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO o Decreto do Executivo Estadual nº 35.660/2020, 

dispondo sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção da 

transmissão da COVID-19 e instituindo o Comitê Estadual de Prevenção e 

Combate à COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672/2020, que declara 

situação de calamidade no Estado do Maranhão; 
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CONSIDERANDO a necessidade de manutenção por maior prazo das 

medidas de distanciamento, com a redução na circulação de pessoas, e de 

prevenção ao contágio pelo vírus SARS-CoV-2; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 35.677, de 21/03/2020 que suspendeu 

as atividades dos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo; 

CONSIDERANDO a suspensão dos prazos processuais em geral e o 

acesso aos autos físicos dos processos administrativos, com tramitação no 

âmbito do Poder Executivo, no período de 11/04/2020 a 07/06/2020;  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.831, de 20/05/2020, que 

reitera o estado de calamidade pública em todo o Estado do Maranhão para fins 

de prevenção e enfrentamento à COVID-19, estabelece as medidas sanitárias 

gerais e segmentadas destinadas à contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2), e 

dá outras providências;  

CONSIDERANDO ainda o que foi deliberado em Sessão Plenária hoje 

realizada,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º.  Suspender os prazos, compreendidos entre 19 de março e 

7 de junho do ano corrente, dos processos em trâmite no Conselho Estadual de 

Educação. 

Parágrafo único. O requerente terá o prazo de 90 (noventa) dias, a 

contar de 8 de junho de 2020, para apresentar documentação complementar 

dos processos em diligência. 

 

Art. 2º.  Prorrogar os prazos dos atos autorizativos, com 

vencimento no período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2020, 

referentes ao credenciamento, recredenciamento institucional, e autorização, 

reconhecimento, renovação de reconhecimento de cursos, etapas e/ou 
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modalidades de ensino das instituições pertencentes ao Sistema Estadual de 

Ensino, para 30 de outubro do ano corrente.  

 

REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

DO MARANHÃO, em São Luís, 25 de maio de 2020.  

 

 

Soraia Raquel Alves da Silva- Presidente CEE/MA 

Roberto Mauro Gurgel Rocha- Vice-Presidente CEE/MA 

Antônio de Lisboa Machado Filho 
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José Ribamar Bastos Ramos 

José de Jesus Pinheiro Carvalho 

José de Ribamar Mendes 

Laurinda Maria de Carvalho Pinto 

Maria Elizabeth Gomes Braga 
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