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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência de Organização Escolar e Informações Educacionais

Memorando-Circular nº 3/2022/SEE/SOE

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2022.

Ao(À) Sr(a).:
Superintendente Regional de Ensino
  

Assunto: Atos Autoriza�vos de Escolas Estaduais Paralisadas

  

 Prezado(a) Superintendente,

 

Com o obje�vo de regularizar a situação das escolas estaduais que se encontram paralisadas e sem possibilidade de reinício de suas
a�vidades, estamos realizando uma pesquisa dos atos autoriza�vos junto às Superintendências Regionais de Ensino, pois muitas já não funcionam há muito
tempo, mo�vo pelo qual o Sistema Cadastro não dispõe de tais informações.

Assim, solicitamos a V.Sa. que providencie a busca dos atos autoriza�vos das escolas estaduais paralisadas da sua circunscrição, em arquivos
da própria SRE ou escola responsável pela guarda da documentação da ins�tuição paralisada para o registro em planilha compar�lhada com essa
Superintendência.

Considerando a existência de diferentes atos administra�vos de criação da unidade escolar, conforme legislação vigente à época (resolução,
decreto e outros), bem como de outros atos norma�vos como o de autorização de níveis e modalidades de ensino, por exemplo, faz-se
necessário realizar uma pesquisa criteriosa para iden�ficação dos corretos atos de criação e de autorização de funcionamento das escolas.

Esclarecemos que a planilha deve ser preenchida por um servidor dessa Superintendência, até o dia 03/02/2023, com base nos atos
publicados, sendo recomendado arquivar sua cópia em pasta na SRE para posterior consulta, se necessário.

A planilha contendo a relação de escolas paralisadas será compar�lhada, por SRE, no "Banco de Relatórios, pasta DINE", nome do arquivo:
'SRE_Escolas_Estaduais_Paralisadas_16-12-2022', devendo ser preenchidas as colunas de "J" a "R".

Contamos com o habitual empenho dessa SRE nessa tarefa e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
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Atenciosamente,

 

 

Simone Aparecida Emerick 
Superintendente de Organização Escolar e Informações Educacionais

 

 

Documento assinado eletronicamente por Simone Aparecida Emerick, Superintendente, em 21/12/2022, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 58140135 e o código CRC F93D020E.

Referência: Processo nº 1260.01.0175504/2022-15 SEI nº 58140135

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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