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 1 APRESENTAÇÃO

1.1 Caracterização do Município
 

O Município de Vargeão, estado de Santa Catarina, teve início com uma pequena

povoação de imigrantes descendentes de italianos surgida em 1938, oriundas do

Rio Grande do Sul. O município sempre foi denominado Vargeão. Com o

desenvolvimento e o progresso sob a Lei N° 24 de 16 de fevereiro de 1959, a Vila

era elevada à categoria de Distrito, ainda pertencendo ao município de Faxinal dos

Guedes. Em 16 de março de 1964 se desmembrou do município de Faxinal dos

Guedes, conquistando a emancipação pela Lei Estadual n° 954/64, tendo a sua

criação e instalação oficial em 21 de abril de 1964.

Situa-se na região oeste. Faz parte da microrregião da AMAI, possuindo a área de

166,450 km², o que corresponde aproximadamente 0,17% da superfície do estado

de Santa Catarina.

A população estimada é de 3.535 habitantes. Vargeão fica distante 516 km da

Capital Florianópolis - SC. Limita-se ao norte com Abelardo Luz, a oeste com

Faxinal dos Guedes e ao sul com Ipumirim e leste com Ponte Serrada e Passos

Maia.

Os solos predominantes são erechim, ciríaco, charrua e catanduvas. O Município

localiza-se entre as Coordenadas de 26° 51 '18" de Latitude Sul e 52° 07' 42"

Longitude Oeste. Sua altitude é de 750 metros do nível do mar, com um clima do

tipo úmido, sem estação seca. A média é de 3°C a 20°C graus centígrados, com

uma precipitação pluviométrica também anual de 195 mm. Seus ventos

predominantes são do quadrante sul.



1.2 FINALIDADE

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON

apresenta-se numa forma muito sintética e operacional para atuação do Sistema

Municipal de Proteção e Defesa Civil no município de Vargeão - SC estabelecendo

os procedimentos a serem adotados pelas instituições envolvidas direta ou

indiretamente nas ações de alerta, e resposta (socorro e assistência), de forma a

reduzir os danos e prejuízos decorrentes de um desastre. Desta forma você só vai

encontrar o que é absolutamente fundamental para dar resposta rápida e eficaz a

uma contingência.

O presente Plano foi elaborado e aprovado pelas instituições identificadas na

página de assinaturas, os quais assumem o compromisso de atuar de acordo com a

competência que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a criação e

manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e

responsabilidades previstas neste Plano.

1.3 Fundamentação
Foram seguidas as diretrizes estabelecidas nas seguintes leis:

- Lei 12.608, de abril de 2012 - PNPDEC;

- Lei 12.983, de Junho de 2014 - Transferência de Recursos;

- Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 201 - SINPDEC;

- Decreto Estadual nº 3.570, de 18 de dezembro de 1998 - SIEDEC;

- Lei Municipal nº 1.412, de 25 de maio de 2009 - COMPDEC;

- Decreto Municipal nº 1.696, de 08 de junho de 2020 - Regulamenta COMPDEC;

- Decreto Municipal nº 122, de 08 de Agosto de 2021 - Nomeação Conselho;

- Decreto Municipal nº 036, de 23 de fevereiro de 2021 - Nomeação COMPDEC.



 2 PÁGINA DE ASSINATURAS

RESPONSÁVEIS:







3 REGISTRO DE ALTERAÇÕES:

DATA USUÁRIO VERSÃO

27/07/2021 Ana Paula Algayer V.1.0

19/08/2021 Ana Paula Algayer V.1.0

24/08/2021 Ana Paula Algayer V.1.0

09/09/2021 Ana Paula Algayer V.1.0



 4 INSTRUÇÕES PARA USO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO

O presente Plano é estruturado de acordo com os seguintes tópicos:

1. Apresentação;

2. Cenários de Risco;

3. Dinâmicas e Ações Operacionais;

4. Estrutura Organizacional;

5. Recursos;

6. Atribuições Específicas;

7. Lista de Contatos;

8. Anexos.

Na apresentação constam as informações iniciais e a finalidade do Plano, além do

controle de versões e assinatura das autoridades responsáveis.

O Cenário de Risco é definido pelo local e pela ameaça (risco) ao qual este é

suscetível. É composto pelas informações de risco (áreas ou setores), ações a

serem executadas, recursos necessários e outras informações disponíveis ou

associadas na elaboração do Plano. Os riscos seguem a Codificação Brasileira de

Desastres – COBRADE, sendo que podem estar associados mais de um risco a

cada local, quando os efeitos e as ações de preparação e resposta relativas a estas

tipologias de riscos são análogas. Caso os efeitos e ações sejam significativamente

distintos, deve ser caracterizado um novo Cenário, referente à mesma área,

definindo-se novos riscos. O Cenário é composto por um ou mais áreas de risco,

que podem estar previamente definidas por mapas ou setores já analisados ou por

polígonos demarcados durante a construção do Plano. Além do local, cada

Cenário de Risco contém as informações que o caracterizam, apresentadas na

segunda parte do documento. Para cada um estão descritas as ações planejadas

para preparação e resposta, bem como os recursos necessários para executá-las.

Desta forma, quando da efetivação de um aviso, alerta ou dano, devem ser

observadas as ações planejadas para os cenários relacionados às áreas afetadas.



Dinâmicas e Ações Operacionais descrevem o tipo de ações administrativas e

ações operacionais que deverão ser desencadeadas, em cada nível de prontidão,

quem as coordena e que recursos humanos e materiais estão envolvidos, estão

dividas para três níveis:

– Observação: observar e estar vigilante – quando há previsão de que se vão criar

condições favoráveis à ocorrência de um evento adverso grave ou um eventual

desastre;

– Atenção: estar atento e preparado – quando se concretizam as previsões de

criação de condições favoráveis à ocorrência de um evento adverso grave/eventual

desastre ou esta situação emerge, de repente;

– Alerta: agir adequadamente – quando o evento/desastre está iminente ou já

começou a ocorrer quer tenha ou não havido possibilidade de previsão anterior

(níveis anteriores).

O Sistema de Comando Operacional (SCO) – apresenta sua constituição, esse

sistema entra em atividade imediatamente após um alerta, ou seja, no nível de

prontidão 3, “Agir Adequadamente”, e descreve as funções de cada um dos

membros responsáveis pelo comando das operações.

Quando somente são atingidos os níveis 1 e/ou 2 (observação e atenção) não

existe, em princípio, intervenção do SCO e o responsável é o Prefeito/Coordenador

Municipal de Proteção e Defesa Civil. A ativação e desativação desses níveis de

prontidão se efetiva sob sua responsabilidade. No caso de se ter atingido o nível 3

(ação adequada) e ser dado alerta, o SCO entra em funcionamento. O plano indica

o que está previsto ser feito, em caso de necessidade.

A Estrutura organizacional demonstra a forma como a gestão está organizada em

torno da divisão de atividades e recursos com fins de cumprir os objetivos definidos,

pontuando as áreas e instalações com endereço, especificidade e seus agentes

responsáveis por sua administração.

Nos recursos estão listados todos os recursos materiais e humanos previamente

cadastrados que estão à disposição para utilização em caso de evento severo.



Em atribuições específicas estão descritas as ações iniciais emergenciais que os

órgãos envolvidos devem executar até o Sistema de Comando em Operação traçar

o plano de ação.

O PLANCON será ativado sempre que forem constatadas as condições e

pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela

evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela

dimensão do impacto, em especial:

1. Quando forem verificados indícios de movimentação de massa;

2. Quando houver previsão meteorológica que apresente a possibilidade real de

ocorrência de eventos que possam causar danos à população, tais como

tempestades;

3. Quando os danos e/ou prejuízos ocasionados pela evolução gradual de um

evento climatológicos;

4. Quando forem constatados danos humanos e/ou materiais de qualquer

espécie provenientes de eventos adversos;



 5 CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS DE RISCO
 

Os cenários ou áreas de risco estão previamente definidas em mapas com ou sem
setores designados por polígonos. Cada Cenário de Risco contém as informações
que o caracterizam para servir de subsídio no planejamento das ações de
preparação e resposta, bem como para dimensionar os recursos necessários para
executá-las.

 5.1 CENÁRIO DE RISCO REFERENTES A EVENTOS HIDROLÓGICOS

Área de Risco 01: Bairro União - Rua Gramas a Rua São Roque

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.85899929,-52.1618445,853.87524954a,212.05167112d,35y,3
22.52812281h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A

Informações Gerais:

 Grau de Risco: ALTO

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.85899929,-52.1618445,853.87524954a,212.05167112d,35y,322.52812281h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A
https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.85899929,-52.1618445,853.87524954a,212.05167112d,35y,322.52812281h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A


 Descrição: A planície de inundação dos córregos que drenam o núcleo

urbano de Vargeão/SC, atualmente encontram-se canalizados em alguns

trechos da região central. Os eventos são recorrentes, alguns relatos de

moradores corroboram que em grandes precipitações e ou períodos de

chuvas intensas, ocorre o extravasamento dos córregos, atingindo moradias

(alvenarias e mista) que estão sobre aterro nas áreas de planície de

inundação delimitadas no setor, a qual origina área de tipologia de inundação

de grau alto R3. Observa-se o lançamento de água servida e ou esgoto

diretamente na drenagem, potencializando os riscos associados aos

processos de inundação.

 População Exposta e Afetada:

 Idosos: 06 pessoas

 Crianças/Adolescentes: 05 pessoas

 Adultos: 12 pessoas

 Portadores de Necessidades Especiais: 00 pessoa

 População Ocasional: 00 pessoa

Tipificação da Área de Vulnerabilidade:

 Instalações Comerciais: 00 edificações

 Casas: 09 residências

 Instalações Agrícolas: 00 edificações

Serviços Essenciais Atingidos:

 Segurança: 00 órgãos

 Educação: 00 órgão

 Saúde: 00 órgão



Área de Risco 02: Centro - Rua João Batista Palla - Centro

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86070587,-52.1536888,853.40661615a,355.10557587d,35y,3
22.52447772h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A

Informações Gerais:

 Grau de Risco: ALTO

 Descrição: A planície de inundação dos córregos que drenam o núcleo

urbano de Vargeão/SC, atualmente encontram-se canalizados em alguns

trechos da região central. Os eventos são recorrentes, alguns relatos de

moradores corroboram que em grandes precipitações e ou períodos de

chuvas intensas, ocorre o extravasamento dos córregos, atingindo moradias

que estão sobre aterro nas áreas de planície de inundação delimitadas no

setor, a qual origina área de tipologia de inundação de grau alto R3.

Observa-se o lançamento de água servida e ou esgoto diretamente na

drenagem, potencializando os riscos associados aos processos de

inundação.

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86070587,-52.1536888,853.40661615a,355.10557587d,35y,322.52447772h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A
https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86070587,-52.1536888,853.40661615a,355.10557587d,35y,322.52447772h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A


 População Exposta e Afetada:

 Idosos: 07 pessoas

 Crianças/Adolescentes: 03 pessoas

 Adultos: 09 pessoas

 Portadores de Necessidades Especiais: 00 pessoa

 População Ocasional: 00 pessoa

Tipificação da Área de Vulnerabilidade:

 Instalações Comerciais: 01 edificações

 Casas: 08 residências

 Instalações Agrícolas: 00 edificações

Serviços Essenciais Atingidos:

 Segurança: 00 órgãos

 Educação: 00 órgão

 Saúde: 00 órgão



Área de Risco 03: Bairro Bela Vista - Rua Ortelino Cosseau

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86387829,-52.15086824,884.58430807a,280.05382054d,35y,
322.52281161h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A

Informações Gerais:

 Grau de Risco: ALTO

 Descrição: Área de sopé de vertentes, caracterizada como agrupamento de

vertentes, com alta inclinação fisiograficamente, trata-se de uma junção de

rampas de colúvio, de perfil convexo, com mais de cem metros de

comprimento, com grande potencial de coleta e alta capacidade de

transporte, constituída de solo argiloso, encontra-se vegetada (gramínea e

árvores de médio a grande porte e floresta de pinos) no sopé da vertente

localiza-se às edificações, este cenário fisiográfico origina área de tipologia

de inundação, Enxurrada e Corrida de Sol/Lama, de grau alto R3.

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86387829,-52.15086824,884.58430807a,280.05382054d,35y,322.52281161h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A
https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86387829,-52.15086824,884.58430807a,280.05382054d,35y,322.52281161h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A


 População Exposta e Afetada:

 Idosos: 03 pessoas

 Crianças/Adolescente: 01 pessoas

 Adultos: 03 pessoas

 Portadores de Necessidades Especiais: 00 pessoa

 População Ocasional: 00 pessoa

Tipificação da Área de Vulnerabilidade:

 Instalações Comerciais: 00 edificações

 Casas: 02 residências

 Instalações Agrícolas: 00 edificações

Serviços Essenciais Atingidos:

 Segurança: 00 órgãos

 Educação: 00 órgão

 Saúde: 00 órgão



Área de Risco 04: Bairro Vila das Palmeiras - Rua João Basso

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86442831,-52.16383982,857.36524459a,260.21954353d,35y,
322.52869627h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A

Informações Gerais:

 Grau de Risco: ALTO

 Descrição: A planície de inundação dos córregos que drenam o núcleo

urbano de Vargeão/SC, atualmente encontram-se canalizados em alguns

trechos da região central. Os eventos são recorrentes, alguns relatos de

moradores corroboram que em grandes precipitações e ou períodos de

chuvas intensas, ocorre o extravasamento dos córregos, atingindo moradias

que estão sobre aterro nas áreas de planície de inundação delimitadas no

setor, a qual origina área de tipologia de inundação de grau alto R3.

Observa-se o lançamento de água servida e ou esgoto diretamente na

drenagem, potencializando os riscos associados aos processos de

inundação.

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86442831,-52.16383982,857.36524459a,260.21954353d,35y,322.52869627h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A
https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86442831,-52.16383982,857.36524459a,260.21954353d,35y,322.52869627h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A


População Exposta e Afetada:

 Idosos: 02 pessoas

 Crianças: 00 pessoas

 Adultos: 03 pessoas

 Portadores de Necessidades Especiais: 00 pessoa

 População Ocasional: 00 pessoa

Tipificação da Área de Vulnerabilidade:

 Instalações Comerciais: 01 edificações

 Casas: 02 residências

 Instalações Agrícolas: 00 edificações

Serviços Essenciais Atingidos:

 Segurança: 00 órgãos

 Educação: 00 órgão

 Saúde: 00 órgão

 

 



5.2 CENÁRIO DE RISCO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MASSA:

Área de Risco 01: Rua João Batista Berté Neto - Centro

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86443733,-52.15384368,911.45289441a,93.4489922d,35y,322.52460218h,0t,0r
/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A

Informações Gerais:

 Grau de Risco: ALTO

 Descrição: Encosta íngreme, com inclinação média, fisiograficamente

trata-se de uma rampa de colúvio, constituída de solo argiloso, encontra-se

vegetada com árvores de médio a grande porte, onde em sua borda

executou-se corte verticalizado e aterro planificado, que serve de fundação

para construção edificada, as moradias encontra-se muito próximas da base

do talude constituído de solo argiloso e blocos de rocha alterada, ou seja

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86443733,-52.15384368,911.45289441a,93.4489922d,35y,322.52460218h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A
https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86443733,-52.15384368,911.45289441a,93.4489922d,35y,322.52460218h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A


originando área de tipologia de deslizamento de grau alto R3 a

movimentação de massa gravitacional.

 População Exposta e Afetada:

 Idosos: 00 pessoas

 Crianças: 00 pessoas

 Adultos: 02 pessoas

 Portadores de Necessidades Especiais: 00 pessoa

 População Ocasional: 00 pessoa

Tipificação da Área de Vulnerabilidade:

 Instalações Comerciais: 00 edificações

 Casas: 01 residências

 Instalações Agrícolas: 00 edificações

Serviços Essenciais Atingidos:

 Segurança: 00 órgãos

 Educação: 00 órgão

 Saúde: 00 órgão



Área de Risco 02: Bairro União - Rua Urumbeva

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.85962984,-52.16124949,854.27710855a,150.28926753d,35y,
322.52789372h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A

Informações Gerais:

 Grau de Risco: ALTO

 Descrição: Encosta íngreme verticalizada, constituída de rocha alterada,

muito fraturada e capeamento de solo argiloso, encontra-se zona de crista

vegetada (vegetação rasteira e árvores de pequeno porte), as moradias

mistas localizam-se muito próximas da base do talude, originando área de

tipologia de deslizamento de grau alto R3 a movimentação de massa

gravitacional (queda de blocos).

População Exposta e Afetada:

 Idosos: 01 pessoas

 Crianças/adolescentes: 01 pessoas

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.85962984,-52.16124949,854.27710855a,150.28926753d,35y,322.52789372h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A
https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.85962984,-52.16124949,854.27710855a,150.28926753d,35y,322.52789372h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A


 

 Adultos: 04 pessoas

 Portadores de Necessidades Especiais: 00 pessoa

 População Ocasional: 00 pessoa

Tipificação da Área de Vulnerabilidade:

 Instalações Comerciais: 00 edificações

 Casas: 03 residências

 Instalações Agrícolas: 00 edificações

Serviços Essenciais Atingidos:

 Segurança: 00 órgãos

 Educação: 00 órgão

 Saúde: 00 órgão



Área de Risco 03: Bairro União - Rua 21 de Abril e Rua Santo Antônio

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86054431,-52.16213627,856.0036956a,209.92324899d,35y,3
22.52825509h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A

Informações Gerais:

 Grau de Risco: MUITO ALTO

 Descrição: Encosta íngreme, com inclinação alta, fisiograficamente trata-se

de uma encosta, constituída de rocha alterada, muito fraturada e capa de

solo argiloso (pouco espesso neste trecho), com presença de blocos de

rocha de tamanho variado, encontra-se vegetada (vegetação rasteira e

arbustos de pequenos a médio porte, nas proximidades de sua borda

verticalizada, situam-se as moradias (alvenarias e mistas), encontrando-se

evento de queda de blocos instalado, ou seja, originando área de tipologia de

deslizamento de grau alto R4 a movimentação de massa gravitacional.

População Exposta e Afetada:

https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86054431,-52.16213627,856.0036956a,209.92324899d,35y,322.52825509h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A
https://earth.google.com/web/search/Varge%c3%a3o,+SC/@-26.86054431,-52.16213627,856.0036956a,209.92324899d,35y,322.52825509h,0t,0r/data=CigiJgokCZoUmFyhSDFAEUzagT28pjfAGeilzOzuJjPAIW3P6dq7JF_A


 Idosos: 05 pessoas

 Crianças/adolescentes: 04 pessoas

 Adultos: 17 pessoas

 Portadores de Necessidades Especiais: 00 pessoa

 População Ocasional: 00 pessoa

Tipificação da Área de Vulnerabilidade:

 Instalações Comerciais: 00 edificações

 Casas: 09 residências

 Instalações Agrícolas: 00 edificações

Serviços Essenciais Atingidos:

 Segurança: 00 órgãos

 Educação: 00 órgão

 Saúde: 00 órgão

 



 6 DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS:

As dinâmicas e ações operacionais estão organizadas em três níveis de

prontidão:

 Nível 1 – Observação: observar e estar vigilante; o monitoramento ocorrerá;

pelos acumulados de chuvas, nos períodos de 01 hora, 24 horas, 48 horas e

72 horas, registrados pela estação meteorológica da CIRAM/EPAGRI, pela

Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil, sempre que ocorrer ou

houver previsão de chuva intensa no Município; pelo acompanhamento das

previsões meteorológicas, divulgadas pelos órgãos oficiais, as quais remetem

a situação de risco para a região em que se encontra localizado Município, o

acompanhamento será realizado pela Coordenadoria Municipal de Proteção

de Defesa Civil, devendo estar atento para os alertas e informações

divulgados pelo Sistema Nacional de Defesa Civil; o monitoramento será feito

por meio de acompanhamento de boletins meteorológico, níveis de rio,

Defesa Civil Estadual. O monitoramento é feito através de boletins da Defesa

Civil Estadual, bem como da observação in loco feita pelo Coordenador

Municipal de Proteção de Defesa Civil.

 Nível 2 – Atenção: estar atento e preparado; a atenção consiste na

comunicação da previsibilidade ou ocorrência de desastre, aos

representantes dos órgãos e instituições que integram o Conselho Municipal

de Proteção de Defesa Civil, e será realizado pela assessoria de imprensa do

Município, através de comunicação direta, telefônica ou e-mail, utilizando-se

da estrutura da Prefeitura. Sempre que uma situação caracterizada como

alerta for identificada, esta notificação será repassada ao Coordenador

Municipal de Proteção de Defesa Civil e ao Prefeito(a) Municipal por meio de

memorando ou contato direto. O alerta poderá ser determinado pelo

Coordenador Municipal de Proteção de Defesa Civil ou pelo Prefeito (a), e

quando necessário será realizado e atualizado por meio de contato

telefônico, memorando, ofício ou e-mail para outros órgãos de resposta e

através da mídia local (rádios, sites e jornais) ou ainda, através de

equipamentos de som ou visitas por equipes de Coordenadoria Municipal de



Proteção de Defesa Civil, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar para

as comunidades vulneráveis. A emissão de alerta será definida pela

autoridade competente, que emitirá boletim oficial, para divulgação na mídia

e para população, sempre observando a descrição da situação real previstas

e o repasse de informações e orientações necessárias à segurança da

população, porém zelando para o não estabelecimento do pânico entre a

população. A população residente em áreas identificadas como suscetíveis

de atingimento pelo desastre deverá ser alertada, através da mídia local

(rádios, jornais e internet), por veículos de sonorização ou diretamente pelas

equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros ou Coordenadoria Municipal

de Proteção de Defesa Civil.

 Nível 3 – Alarme: agir adequadamente, consiste na comunicação ampla para

os órgãos e a comunidade, das condições concretas e reais para a

ocorrência de desastre, os representantes dos órgão e instituições que

integram o Conselho Municipal de Proteção de Defesa Civil, e será realizado

pela assessoria de Imprensa do Município, através de comunicação direta,

telefônica ou e-mail, utilizando da estrutura da Prefeitura Municipal. O nível 3

poderá ser determinado pelo Coordenador Municipal de Proteção de Defesa

Civil ou pelo Prefeito(a).

Quando somente são atingidos os níveis 1 e/ou 2 (observação e atenção)

não existe, em princípio, intervenção do SCO e o responsável é o

Prefeito/Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil. A ativação e

desativação desses níveis de prontidão se efetiva sob sua responsabilidade. Caso

atingindo o nível 3 deve ser dado alerta, e o SCO entra em funcionamento.



 7 AÇÕES ESPECÍFICAS

 7.1 PARA RISCO DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM

 

 7.1.1 MONITORAMENTO E ALERTA:

A Empresa responsável pelo empreendimento manterá uma sala de

monitoramento ativo, com câmeras, detectores e sensores para que possa em

tempo real num possível caso de rompimento ou de cheia excepcional acionar um

sistema de alarme sonoro e visual permitindo que a população vulnerável possa

deixar o local numa situação de emergência.

Ao ser acionado o sistema de alarme a população deverá seguir através das

rotas de fuga até o ponto de encontro.

7.2 PARA EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEM HIDROLÓGICA

As condicionantes das áreas suscetíveis a eventos adversos de origem hidrológica
estão descritas na seção  CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS DE RISCO.

As ações a serem realizadas estão descritas e especificadas para cada órgão na
seção ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA .

Os moradores da área de risco 01 eventos hidrológicos deverão ser realocados no
abrigo 01 centro comunitário Paróquia São Pedro localizado na Rua 21 de Abril . Os
moradores da área de risco 04 eventos hidrológicos serão realocados no abrigo 01
centro comunitário Paróquia São Pedro localizado na Rua 21 de Abril. Os
moradores da área de risco 02 movimentação de massa serão realocados no abrigo
01 centro comunitário Paróquia São Pedro localizado na Rua 21 de Abril. Os
moradores da área de risco 03 movimentação de massa deverão ser realocados no
abrigo 01 centro comunitário da Paróquia São Pedro localizado na Rua 21 de
Abril.Os moradores da área de risco 02 eventos hidrológicos deverão ser realocados
no abrigo 02 Ginásio Kyrana Lacerda localizado no bairro Bela Vista. Os moradores
da área de risco 03 eventos hidrológicos deverão ser realocados no abrigo 02
Ginásio Kyrana Lacerda localizado no bairro Bela Vista.Os moradores da área de
risco 01 movimentação de massa deverão ser realocados no abrigo 02 Ginásio
Kyrana Lacerda localizado no bairro Bela Vista. Nos casos onde a evolução do
evento está evoluindo consideravelmente deverá ser instalado o Sistema de



Comando em Operações para que sejam definidas as estratégias das ações de
resposta.

 

 7.3 PARA EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEM CLIMATOLÓGICA

 
Neste plano eventos adversos de origem climatológica compreende estiagem e
baixa umidade relativa do ar.

A estiagem é uma condição física transitória caracterizada pela escassez de água
causada por períodos longos de reduzida precipitação de chuva, com repercussões
negativas e significativas nos ecossistemas e nas atividades socioeconômicas.

 Para o sistema de abastecimento de água tratada aplicar o plano de contingência
específico de responsabilidade de confecção e execução da CASAN.

 A principal característica para definição da condição de estiagem é a falta de acesso
à água com qualidade para consumo humano.

 A estiagem se decorre em todo o território municipal especialmente nos locais
seguintes:

 Áreas Urbanas: Bairro Palmeiras; Bairro União; Loteamento Esplanada; Loteamento
Horizonte; Bairro Colina; Bairro Bela Vista, Bairro Zanuzzo, Bairro Bragagnolo e
Centro.

 Zona Rural: Linha Urumbeva; Linha Gramas; Linha Copinha; Assentamento Boa
Vista do Jardim, Linha São Brás, Linha São Pascoal, Linha Ressaca; Linha Santa
Catarina; Linha Rio Liso; Linha Santo Antônio; Linha São Roque; Linha Serra Preta;
Linha Marini; Linha Mariano; Linha Isotton e Linha Mendes, Linha Pedron.

 

 Em sua história o município vivenciou as seguintes condições de estiagem:

 Resumo histórico: Decretação de situação de emergência em 2020 e 2021, devido à
grande estiagem ocorrida nos períodos, em torno dos meses de outubro a janeiro,
atingindo em torno de 70% da área municipal, com perdas da lavoura e produção
agrícolas, com enormes prejuízos econômicos. Além disso, ocasionando a falta
d'água potável.

 Fatores contribuintes: mudanças drásticas nas temperaturas, lençol freático
insuficiente, baixa conscientização da população no uso da água e nos métodos de
armazenamento da água da chuva. Evolução e possibilidade de monitoramento e
alerta: Possíveis sistemas de alerta, através da divulgação por meios de
comunicação. Conscientização e prevenção do consumo da água.



 Resultados estimados: Danos ou prejuízos decorrentes da estiagem, como
comprometimento e perda da produção; falta de água potável para consumo;
geração de vulnerabilidade econômica; secagem de poços artesianos. Além disso,
danos pessoais, integridade física e moral dos atingidos.

 Componentes críticos: Mudanças climáticas.São fatores que contribuem para a
condição de estiagem o comprometimento da água de superfície e subterrânea, a
falta de água ou acesso à água sem qualidade para consumo humano, baixa
percepção de risco da comunidade.

 Analisando o perfil epidemiológico são causados pela condição de estiagem surtos
de diarreia, dengue, infecções gastrointestinais, tracoma, desidratação.

 Objetivos da decretação de situação de Emergência

 A decretação de situação de Emergência tem o objetivo de estabelecer uma
situação jurídica especial a fim de facilitar a gestão administrativa pública para a
execução das ações de socorro e assistência humanitária à população afetada,
restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas por
desastres. Para se chegar a definição da decretação ou não, o conselho municipal
deve se reunir, apresentar/avaliar os dados levantados e decidir se o evento está
superando a capacidade de resposta do município. O resultado deverá ser
registrado em Ata e em caso da necessidade de decretação a COMPDEC deverá
confeccionar um parecer técnico solicitando ao Prefeito a decretação de SE ou ECP.

 

 As ações a serem realizadas estão descritas e especificadas para cada órgão na
seção ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA.

 

 



7.4 PARA TEMPESTADES

 

 Neste plano tempestades compreendem tornados, granizo e vendaval. Para chuva
intensa deve ser aplicado os protocolos 7.2 Eventos Adversos de Origem
Hidrológica.

 Durante o impacto deste evento adverso todos devem se manter abrigados em local
seguro. Somente após o impacto deverão ser iniciadas as ações de resposta.

 Estabelecer o Sistema de Comando de Operações e definir estratégias para atender
os objetivos da resposta.

 O objetivo de toda ação de resposta é envolver inicialmente todos os recursos
disponíveis no socorro às vítimas e nos meios para que o socorro seja realizado,
por exemplo, desobstrução de vias públicas para deslocamento de veículos de
socorro. Todas as pessoas afetadas deverão ser encaminhadas para a área de
concentração de vítimas (verificar o local em áreas e instalações) para que possa
ser realizada uma triagem das pessoas que precisam de atendimento
médico/psicológico para posteriormente serem encaminhadas ao seu destino que
pode ser um hospital, abrigo ou residência de familiares, conforme necessidade. A
segunda prioridade está na assistência às vítimas do desastre. Nesta fase deverão
ser realizados os cadastros dos afetados e o levantamento de suas necessidades
para distribuição dos itens de assistência humanitária como água potável, roupas,
alimentação e acomodação.

 A terceira prioridade está na reabilitação da área atingida e os esforços devem ser
concentrados no restabelecimento do fornecimento de energia, fornecimento de
água, dos serviços de saúde e acessos públicos, entre outros.



8 SISTEMA DE COMANDO EM OPERAÇÕES:

 8.1 COMANDO:

Tipo de Comando: Único

Nome: Volmir Felipe

Cargo/Função: Prefeito

Contato: (49) 9 9834-9955

Atribuições:

1. Instalar o SCO: Comunicar-se com os demais órgãos informando que o SCO

foi instalado, quem está no comando e solicitando informações preliminares

sobre o evento.

2. Ativar o posto de comando e a área de espera: Quem assumiu o comando

deve identificar um local apropriado para instalar o posto de comando da

operação, levando em consideração requisitos de segurança, acessibilidade,

fácil localização quando a área de impacto for diferente das previstas neste

plano. Além do Posto de Comando deve ser identificado um local apropriado

para instalar a área de espera.

3. Buscar informações, avaliar a situação e definir as prioridades: buscar

informações através de relato de vítimas, testemunhas e integrantes das

equipes de socorro sobre a situação crítica para formar um cenário mais

completo da situação como um todo. Procure responder a essas três

perguntas chaves: O que aconteceu? Como está a situação agora? Como

poderá evoluir?

4. Desenvolver um plano de ação: O plano de ação inicial deve conter

informações sobre o cenário (mapas, croquis), os objetivos estratégicos e

táticos da operação, as principais tarefas a serem realizadas, a estrutura

organizacional do SCO, a descrição dos recursos disponíveis, dados relativos

aos riscos e a estrutura de comunicações do SCO. Deve-se ter uma



hierarquização de objetivos, de forma a priorizar a articulação de recursos e

esforços, da seguinte forma:

 Objetivos de preservação e socorro à vida (critério de proteção à vida);

 Objetivos de estabilização da situação crítica (critério de controle e

estabilização da emergência);

 Objetivos de proteção às propriedades e preservação do meio ambiente

(critério de proteção aos investimentos e meio ambiente).

 Coordenar todas as atividades;

 Mobilizar e gerenciar recursos;

 Garantir a segurança;

 Coordenar atividades com órgãos externos de apoio e cooperação;

 Registrar as informações da operação em formulários padronizados;

 Divulgar informações junto a mídia.



8.2 STAFF DE COMANDO:

 Coordenador de Segurança:

Nome:Natalino Rodrigues de Moraes

Cargo/Função: Sargento Comandante;

Contato: (49) 9 9915-2848

Atribuições:
1. Avaliar os riscos da operação e indicar as medidas de segurança;

2. Recomendar medidas para o gerenciamento dos riscos relacionados à

operação;

3. Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

4. Monitorar a segurança das pessoas envolvidas na operação;

5. Interromper, de imediato, qualquer ato ou condição insegura;

6. Estabelecer medidas preventivas com vista a redução de risco;

7. Informar o comando, medidas de segurança específicas para as pessoas que

estão nas zonas de operação;

8. Registrar as situações inseguras constatadas;

9. Participar da elaboração do plano de ação sugerindo medidas de segurança;

10.Manter um registro dos organismos que estão auxiliando e cooperando com a

operação e seus respectivos contatos.



 Coordenador de Informações ao Público:

Nome: Giovani Luiz Wilmsen

Cargo/Função: Assessor de Imprensa;

Contato: (49) 9 9979-6615

Atribuições:
1. Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

2. Estabelecer locais e horários para divulgações de informações;

3. Estabelecer contatos regulares com a mídia para fins de disseminação de

informações;

4. Estabelecer locais e horários para divulgações de informações;

5. Produzir informes sobre a situação crítica e a operação, tão logo quanto

possível;

6. Obter aprovação dos informes antes de divulgados na mídia;

7. Organizar coletivas e intermediar o contato do comando com integrantes da

imprensa em geral;

8. Observar as restrições para a divulgação de informações estabelecidas pelo

comando da operação;

9. Controlar o acesso de integrantes da mídia na área de operações.



 8.3 STAFF GERAL:

 Chefe da Seção de Operações:

Nome: Maicon Berté

Cargo/Função: Coordenador Defesa Civil/Secretário Administração e Fazenda;

Contato: (49) 9 9921-0550

Atribuições:

1. Dar ciência do plano de ação aos integrantes das seções operacionais;

2. Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

3. Participar da elaboração do plano de ação;

4. Supervisionar as operações como um todo;

5. Organizar os recursos operacionais disponíveis em seções (apoio

especializado) e/ou setores (áreas geográficas);

6. Dispensar, se necessário, recursos em operação, encaminhando-os à área

de espera;

7. Avaliar a necessidade de recursos adicionais e, caso seja necessário,

solicitá-los ao encarregado da área de espera;

8. Avaliar a ativação das Seções Operacionais e/ou Setores Operacionais;

9. Manter o comando informado sobre o andamento das operações como um

todo;

10.Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

11. Participar quando acionado pelo coordenador de operações, das reuniões de

planejamento da operação;

12.Rever os objetivos específicos de sua seção ou setor e desenvolver com os

integrantes de suas equipes alternativas para realizar as tarefas necessárias

ao cumprimento da missão;



13.Resolver problemas logísticos identificados pelos integrantes de sua seção

ou setor;

14.Dispensar, se necessário, recursos em operação, encaminhando-os à área

de espera;

15.Manter o coordenador de operação informando sobre o andamento das

operações e relatar qualquer modificação importante no plano de ação

(progressos ou dificuldades) qualquer necessidade adicional de recursos,

possibilidade da liberação de recursos, situações de outros problemas

significativos;

16.Manter o comando informado sobre o andamento das operações com um

todo.



 Chefe da Seção de Planejamento:

Nome: Cristiano Roberto Pierog

Cargo/Função: Assessor de planejamentos e projetos;

Contato: (49) 9 9984-4440

Atribuições:

1. Obter, reunir, registrar, julgar, processar e compartilhar informações;

2. Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

3. Ativar e supervisionar unidades e seções específicas conforme a

necessidade;

4. Elaborar relatórios informando a situação e suas futuras tendências;

5. Monitorar o conjunto de recursos mobilizados na cena, incluindo aqueles que

estão na área de espera, ou nas bases de apoio;

6. Participar da elaboração, acompanhamento e atualização do plano de ação;

7. Coordenar a participação de especialistas e colaboradores;

8. Documentar o evento produzindo os devidos expedientes necessários;

9. Planejar e implementar a desmobilização dos recursos;

10.Ativar e supervisionar as unidades que se fizerem necessárias.



 Chefe da Seção de Logística:

Nome: Aline Dendena

Cargo/Função: Secretária Assistência Social;

Contato: (49) 9 9934-6556

Atribuições:

1. Planejar a organização;

2. Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

3. Gerenciar as atividades de suporte da operação (materiais, suprimentos e

instalações);

4. Supervisionar as atividades de suporte e serviços;

5. Manter o comando informado sobre o andamento dos trabalhos logísticos da
operação;

6. Gerenciar as atividades de serviços da operação (comunicações,
alimentação, serviços médicos).



 Chefe da Seção Administração e Finanças:

Nome: Daniela Lando Dequigiovani

Cargo/Função: Contadora

Contato: (49) 9 9961-2732

Nome: Maicon Berté

Cargo/Função: Coordenador Defesa Civil/Secretário Administração e Fazenda;

Contato: (49) 9 9921-0550

Atribuições:

1. Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

2. Planejar a organização da administração do SCO, ativando e

supervisionando unidades e seções específicas conforme a necessidade;

3. Realizar o controle de horas de trabalho do pessoal e equipamentos

empregados para fins de pagamento;

4. Providenciar orçamentos contratos, pagamentos que se fizerem necessárias;

5. Controlar e registrar os custos da operação como um todo;

6. Manter o comando informado sobre o andamento dos trabalhos

administrativos e financeiros da operação;



 9 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

 
 ÁREAS E INSTALAÇÕES:

Áreas e instalações pré-definidas para eventos de inundação e risco de

rompimento de barragem, demais eventos adversos as áreas podem sofrer

alterações de locais conforme necessidade e determinação do comando da

operação.

 Ponto de Encontro I:

Identificação: AUDITÓRIO MUNICIPAL (ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

Encarregado: CARMEN RAYMUNDI Fone: (49) 9 9919-2524

Suplente: ELIN REGINA REOLÃO Fone: (49) 9 9900-0544

Localização: Rua sete de setembro - 477

https://www.google.com/maps/contrib/106559759396300819468/edits/@-26.8616803,-52.1542682,87m/data=!3m1!1e3!4m3!8

m2!3m1!1e1

https://www.google.com/maps/contrib/106559759396300819468/edits/@-26.8616803,-52.1542682,87m/data=!3m1!1e3!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/106559759396300819468/edits/@-26.8616803,-52.1542682,87m/data=!3m1!1e3!4m3!8m2!3m1!1e1


Ponto de Encontro II:

 
Identificação: PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO

Encarregado: THAIS CARLA REOLÃO Fone:(49) 9 9810-6706

Suplente: FRANÇOIS CRISTIANO COUSSEAU Fone: (48) 9 8419-5103

Localização:RUA VICENTE SPONCHIADO

https://www.google.com.br/maps/place/Igreja+Matriz+Varge%C4%81o/@-26.8620567,-52.1556963,18z/data=!4m5!3m4!1s0x9

4e4f2f8d88a87f1:0x3c9c36798631c10f!8m2!3d-26.8616589!4d-52.1549069

https://www.google.com.br/maps/place/Igreja+Matriz+Varge%C4%81o/@-26.8620567,-52.1556963,18z/data=!4m5!3m4!1s0x94e4f2f8d88a87f1:0x3c9c36798631c10f!8m2!3d-26.8616589!4d-52.1549069
https://www.google.com.br/maps/place/Igreja+Matriz+Varge%C4%81o/@-26.8620567,-52.1556963,18z/data=!4m5!3m4!1s0x94e4f2f8d88a87f1:0x3c9c36798631c10f!8m2!3d-26.8616589!4d-52.1549069


Ponto de Encontro III:

Identificação: ESCOLA MUNICIPAL FORTUNATO DANIELLI

Encarregado:SIMONE A. DANIEL, Fone: (49) 9 8431-4291

Suplente: ROSELI SANDI Fone: (49) 9 9825-2534;

Localização: RUA SANTA CATARINA - CENTRO

https://www.google.com.br/maps/place/EM+Fortunato+Danielli/@-26.8641878,-52.1563532,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3

m5!1s0x94e4f35007c3dd41:0x4e179f73ad0d42c9!2sEM+Fortunato+Danielli!8m2!3d-26.8638722!4d-52.1564129!3m4!1s0x94e

4f35007c3dd41:0x4e179f73ad0d42c9!8m2!3d-26.8638722!4d-52.1564129

https://www.google.com.br/maps/place/EM+Fortunato+Danielli/@-26.8641878,-52.1563532,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f35007c3dd41:0x4e179f73ad0d42c9!2sEM+Fortunato+Danielli!8m2!3d-26.8638722!4d-52.1564129!3m4!1s0x94e4f35007c3dd41:0x4e179f73ad0d42c9!8m2!3d-26.8638722!4d-52.1564129
https://www.google.com.br/maps/place/EM+Fortunato+Danielli/@-26.8641878,-52.1563532,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f35007c3dd41:0x4e179f73ad0d42c9!2sEM+Fortunato+Danielli!8m2!3d-26.8638722!4d-52.1564129!3m4!1s0x94e4f35007c3dd41:0x4e179f73ad0d42c9!8m2!3d-26.8638722!4d-52.1564129
https://www.google.com.br/maps/place/EM+Fortunato+Danielli/@-26.8641878,-52.1563532,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f35007c3dd41:0x4e179f73ad0d42c9!2sEM+Fortunato+Danielli!8m2!3d-26.8638722!4d-52.1564129!3m4!1s0x94e4f35007c3dd41:0x4e179f73ad0d42c9!8m2!3d-26.8638722!4d-52.1564129


 Área de Espera:

Identificação: PRAÇA CENTRAL

Encarregado: THAIS CARLA REOLÃO Fone:(49) 9 9810-6706

Suplente: FRANÇOIS CRISTIANO COUSSEAU Fone: (48) 9 8419-5103

Localização: AVENIDA 21 DE ABRIL - CENTRO

https://www.google.com.br/maps/@-26.8610803,-52.1548374,87m/data=!3m1!1e3

https://www.google.com.br/maps/@-26.8610803,-52.1548374,87m/data=!3m1!1e3


 Área de Concentração de Vítimas:

 
Identificação: CENTRO POLIESPORTIVO;

Encarregado: FABIO JUNIOR DEQUIGIOVANI Fone: (49) 9 9961-3188;

Suplente: DIOGO KOHL, Fone: (49) 9 9900-6968;

Localização: AV. 21 DE ABRIL / RUA MAMANTE DANIELLI

https://www.google.com.br/maps/place/Centro+Poliesportivo+Vargeao/@-26.8611241,-52.1588588,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3

m4!1s0x94e4f2f81b2e25c3:0xef893783714be2ad!8m2!3d-26.8609725!4d-52.1589472

https://www.google.com.br/maps/place/Centro+Poliesportivo+Vargeao/@-26.8611241,-52.1588588,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f2f81b2e25c3:0xef893783714be2ad!8m2!3d-26.8609725!4d-52.1589472
https://www.google.com.br/maps/place/Centro+Poliesportivo+Vargeao/@-26.8611241,-52.1588588,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f2f81b2e25c3:0xef893783714be2ad!8m2!3d-26.8609725!4d-52.1589472


Área de Apoio:

Identificação: CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA

Encarregado: VOLMIR FELIPE  Fone: (49) 9 9834-9955

Suplente: MAICON BERTÉ  Fone: (49) 9 9921-0550

Localização: RUA SETE DE SETEMBRO - 477

https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m

1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.

8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165

https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165
https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165
https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165


Heliponto:

Identificação: HELIPONTO (ANEXO CENTRO POLIESPORTIVO)

Encarregado: ALAN FELIPE, Fone: (49) 9  9974-8798;

Suplente: SONIA BONAN Fone: (49) 9 9964-2659;

Localização: AV. 21 DE ABRIL / RUA MAMANTE DANIELLI

https://www.google.com.br/maps/@-26.8610236,-52.1582486,87m/data=!3m1!1e3

https://www.google.com.br/maps/@-26.8610236,-52.1582486,87m/data=!3m1!1e3


Centro de Informações ao Público:

Identificação: CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA

Encarregado: VOLMIR FELIPE  Fone: (49) 9 9834-9955

Suplente: MAICON BERTÉ  Fone: (49) 9 9921-0550

Localização: RUA SETE DE SETEMBRO - 477

https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/dat
a=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!
8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.154216
5

https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165
https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165
https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165
https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165


Acampamento:

Identificação: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BELA VISTA ;

Encarregado: CÉLIO DE ALMEIDA Fone: (49) 9 9921-9677

Suplente: LUCIANO VIGO Fone: (49) 9 9977-3242

Localização: BAIRRO BELA VISTA

https://www.google.com/maps/place/ASSOCIA%C3%87%C3%83O+DE+MORADORES+DA+BELA+VISTA/@-26.8612771,-52.

1496988,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f3435368f845:0xea2ed530e7fc27c!8m2!3d-26.8613268!4d-52.1496036?hl=p

t-BR

https://www.google.com/maps/place/ASSOCIA%C3%87%C3%83O+DE+MORADORES+DA+BELA+VISTA/@-26.8612771,-52.1496988,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f3435368f845:0xea2ed530e7fc27c!8m2!3d-26.8613268!4d-52.1496036?hl=pt-BR
https://www.google.com/maps/place/ASSOCIA%C3%87%C3%83O+DE+MORADORES+DA+BELA+VISTA/@-26.8612771,-52.1496988,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f3435368f845:0xea2ed530e7fc27c!8m2!3d-26.8613268!4d-52.1496036?hl=pt-BR
https://www.google.com/maps/place/ASSOCIA%C3%87%C3%83O+DE+MORADORES+DA+BELA+VISTA/@-26.8612771,-52.1496988,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f3435368f845:0xea2ed530e7fc27c!8m2!3d-26.8613268!4d-52.1496036?hl=pt-BR


Posto de Comando:

Identificação: CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA

Encarregado: VOLMIR FELIPE  Fone: (49) 9 9834-9955

Suplente: MAICON BERTÉ  Fone: (49) 9 9921-0550

Localização: RUA SETE DE SETEMBRO - 477

https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m
1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.
8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165

https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165
https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165
https://www.google.com.br/maps/place/Prefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o/@-26.8622367,-52.1546771,175m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!2sPrefeitura+Municipal+de+Varge%C3%A3o!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165!3m4!1s0x94e4f2e3f9a4910b:0x8ed64597727292ac!8m2!3d-26.8619336!4d-52.1542165


Abrigo I :
Identificação: CENTRO COMUNITÁRIO PARÓQUIA SÃO PEDRO

Encarregado: ILDA CATARINA BERTÉ Fone: (49) 9 9912-0755

Suplente: THAÍS CARLA REOLÃO, Fone: (49) 9 9810-6706

Localização: AVENIDA 21 DE ABRIL - CENTRO

https://www.google.com.br/maps/place/Centro+Comunit%C3%A1rio+Paroquial/@-26.8615636,-52.1551422,87m/data=!3m1!1e

3!4m5!3m4!1s0x94e4f39e8d938e63:0xeb4ca4659022083b!8m2!3d-26.8614804!4d-52.1551757

https://www.google.com.br/maps/place/Centro+Comunit%C3%A1rio+Paroquial/@-26.8615636,-52.1551422,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f39e8d938e63:0xeb4ca4659022083b!8m2!3d-26.8614804!4d-52.1551757
https://www.google.com.br/maps/place/Centro+Comunit%C3%A1rio+Paroquial/@-26.8615636,-52.1551422,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f39e8d938e63:0xeb4ca4659022083b!8m2!3d-26.8614804!4d-52.1551757


Abrigo II :

Identificação: GINÁSIO KYRANA LACERDA

Encarregado: DALVA MICHELON SBRUZZI Fone: (49) 9 9997-0611

Suplente: SANDRA NUNES    Fone: (49) 9 9953-5634

Localização: BAIRRO BELA VISTA

https://www.google.com.br/maps/place/Bela+Vista,+Varge%C3%A3o+-+SC,+89690-000/@-26.8625995,-52.1497983,87m/data

=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f2fe2318bbdb:0xcd349ac0c6b7ccf8!8m2!3d-26.8610647!4d-52.1493727

https://www.google.com.br/maps/place/Bela+Vista,+Varge%C3%A3o+-+SC,+89690-000/@-26.8625995,-52.1497983,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f2fe2318bbdb:0xcd349ac0c6b7ccf8!8m2!3d-26.8610647!4d-52.1493727
https://www.google.com.br/maps/place/Bela+Vista,+Varge%C3%A3o+-+SC,+89690-000/@-26.8625995,-52.1497983,87m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e4f2fe2318bbdb:0xcd349ac0c6b7ccf8!8m2!3d-26.8610647!4d-52.1493727


Abrigo para Animais:

Identificação: CLUBE DA BEZERRA - Abrigo de Animais 01;

Encarregado: ELEANDRO FERAREZE Fone:(49) 9 9828-0622

Suplente: NEURI ZANCHET Fone: (49) 9 9822-2530

Localização: LINHA SANTA CATARINA

https://www.google.com.br/maps/@-26.8255236,-52.1658944,160m/data=!3m1!1e3

https://www.google.com.br/maps/@-26.8255236,-52.1658944,160m/data=!3m1!1e3


10 INSTITUIÇÕES:

Nome Representante Telefone

Prefeitura Municipal de
Vargeão-SC

Volmir Felipe (49) 9 9834-9955

Coordenadoria Municipal
de Defesa

Civil/Secretaria de
Administração e Gestão

Maicon Berté (49) 9 9921-0550

Secretaria de
Infraestrutura

DMER/Secretaria de
obras

Rodrigo Felipe (49) 9 9932-4645

Secretaria de Agricultura Adair João Zape (49) 9 9927-2008

Secretaria de Assistência
Social

Aline Dendena (49) 9 9934-6556

Secretaria da Saúde Alan Felippe (49) 9 9974-8798

Secretaria de Educação Carmen Raymundi (49) 9 9919-2524

Procuradoria Geral do
Município (assessor

jurídico)

André Luiz Panizzi (49) 9 9998-2323

Conselho Tutelar Dilvana Estel Marques (49) 9 9917-6562

Vigilância Sanitária Sônia Farina (49) 9 9927-1457

Polícia Militar de SC Natalino Rodrigues de
Moraes

(49) 9 9915-2848

Polícia Civil Diego Luiz Marques (49) 9 9990-0480



Celesc S.A. Kelis Cristina Bonai (49) 9 9908-5253

ACIVA Debora Mascarello
Onzi

(49) 9 9905-1414

Representante da
Sociedade Civil

Marcos Bender (49) 9 9806-0806

Clube das Motos José Eduardo Moreira
Machadol

(49) 9 9835-7063

Assessoria de Imprensa Giovani Luiz Wilnsen (49) 9 9979-6615

Clube Palmeiras Orliney Sbruzzi (49) 9 9997-1179

CASAN Osnivaldo Vieira dos
Santos

(49) 9 9951-8300

Coordenadoria Regional
de Defesa Civil

3° Sgt BM Luciano Peri (49) 3382 2074



11 RECURSOS HUMANOS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEÃO:

Nome Representante E-mail

Prefeitura Municipal de
Vargeão-SC

Volmir Felipe prefeito@vargeao.sc.gov.br

Coordenadoria
Municipal de Defesa
Civil/Secretaria de

Administração e Gestão

Maicon Berté administraçaõ@vargeao.sc.gov.br

defesacivil@vargeao.sc.gov.br

Secretaria de
Infraestrutura
DMER/Secretaria de
obras

Rodrigo Felipe dmervargeao@gmail.com

Secretaria de
Agricultura

Adair João Zape agricultura@vargeao.sc.gov.br

Secretaria de
Assistência Social

Aline Dendena social@vargeao.sc.gov.br

Secretaria da Saúde Alan Felippe s.saude@vargeao.sc.gov.br

Secretaria de Educação Carmen
Raymundi

educação@vargeao.sc.gov.br

Procuradoria Geral do
Município (assessor
jurídico)

André Luiz
Panizzi

panizzi.advocacia@gmail.com

Conselho Tutelar Dilvana Estel
Marques

tutelar@vargeao.sc.gov.br

Vigilância Sanitária Sônia Farina vigilancia@vargeao.sc.gov.br

Polícia Militar de SC Natalino
Rodrigues de

Moraes

2bpm4c1p7g@pm.sc.gov.br

Polícia Civil Diego Luiz
Marques

diegoluiz@pc.sc.gov.br



Celesc S.A. Kelis Cristina
Bonai

bkeliscristina@yahoo.com.br

ACIVA Debora
Mascarello Onzi

acivana@hotmail.com

Representante da
Sociedade Civil

Marcos Bender marco.bender1982@

Clube das Motos José Eduardo
Moreira Machado

joseeduardocrf230@hotmail.com

Assessoria de Imprensa Giovani Luiz
Wilmsen

imprensa@vargeao.sc.gov.br

Clube Palmeiras Orliney Sbruzzi orlineysb@gmail.com

Coordenadoria Regional
de Defesa Civil

3° Sgt BM Luciano
Peri

xanxere@defesacivil.sc.gov.br

CASAN Osnivaldo Vieira
dos Santos

ovsantos@casan.com.br



12 RECURSOS MATERIAIS:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Recurso Descrição Quantida
de total

Responsável Contato

HILUX SW4 CAMINHONETE 01 MAICON BERTÉ (49) 9 9921-0550

CHEVROLET
TRACKER

SUV 01 VOLMIR FELIPE (49) 9 9834-9955

ÁGUA PROCESSO
LICITATÓRIO

N°012357/2021

CINCATARINA
VALIDADE:
31/08/2022.

PRAZO PARA
ENTREGA: 15

DIAS.

ÁGUA MINERAL
NATURAL SEM
GÁS COPOS

200ML

ÁGUA MINERAL
NATURAL SEM

GÁS GARRAFAS
500ML

ÁGUA SEM GÁS
NATURAL GALÃO

5 LITROS

2,000

900,00

24,00

MAICON BERTÉ (49) 9 9921-0550



CONSELHO TUTELAR:

Recurso Descrição Quantidade
total

Responsável Contato

AUTOMÓVEL CITROEN
ARCROSS

01 VILMAR DE
CASTILHO

(49) 9 9835-3326

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL:

Recurso Descrição Quantid
ade
total

Responsável Contato

FIAT DOBLO
ESSENCE

Veículo Defesa
Civil MUNICIPAL

01 MAICON BERTÉ (49) 9 9921-0550

FORD/CARGO
2422 T

CAMINHÃO 01 MAICON BERTÉ (49) 9 9921-0550

Kit Acomodação
Solteiro

00 00 MAICON BERTÉ (49) 9 9921-0550

Kit acomodação
Casal

00 00 MAICON BERTÉ (49) 9 9921-0550



Kit Higiene
Pessoal

PROCESSO
LICITATÓRIO N°
285/2021.
CINCATARINA.Vali
dade: 31/03/2022.

Prazo de 15 dias
para entrega, após
solicitação.

- Condicionador
para cabelos frasco
com 200ml.

-Sabonete
hidratante em
barra.

-Sabonete líquido
para as mãos,
frasco de 250ml e
galão 5L.

-Shampoo para
cabelos frasco com
350ml.

24,00

36,00

120,00

48,00

24,00

MAICON BERTÉ (49) 9 9921-0550

LONA 6x100 03 MAICON BERTÉ (49) 9 9921-0550

TELHAS
ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO

PROCESSO
LICITATÓRIO N°
60/2021. Validade
01/08/2022 Prazo
de 24 horas para
entrega, após
solicitação.

Telha ondulada de
fibrocimento 4mm -
1.83 und:300 /
4mm - 2.13 und:
300 / 4mm - 2.44
und: 400 / 5mm
-1.83 und: 200 /
5mm - 2.13 und:
200 /

2500 MAICON BERTÉ (49) 9 9921-0550



5mm - 2.44 und:
200 / 6mm - 1.83
und: 300 / 6mm -
2.13 und: 300 /
6mm - 2.44 und:
300.

Cumeira 15G 6mm
fibrocimento p/
telha ondulada.
und: 150.

Cumeira 25G 6mm
fibrocimento p/
telha ondulada.
und: 150.

Parafuso telheiro
5/16 X 110mm -
completo und:
1000.

Parafuso
autobrocante ¼ x 4
p/ telha ondulada.
und: 500

Prego telheiro
18x30. kg: 50.

Kit para Limpeza
doméstica /

PROCESSO
LICITATÓRIO N°
285/2021.
CINCATARINA.Vali
dade: 31/03/2022.

Prazo de 15 dias
para entrega, após
solicitação.

-Água sanitária 1L,
2L e 5L.

-Alvejante sem
cloro 3L.

-Cloro frasco 1L.

1034,00

24,00

108,00

MAICON BERTÉ (49) 9 9921-0550



-Desinfetante
líquido frasco
500ml ou 1L.

-Detergente líquido
frasco 500ml.

-Esponja de lã em
aço carbono,
pacote com 8
unidades.

-Esponja para
lavagem de louça,
pacote com 3 und.

-Guardanapo folha
simples, pacotes
com 50
guardanapos cada.

-Hipoclorito de
sódio, galão 5L.

-Limpador
multiuso, frasco
com 1L.

-Limpa vidros,
frasco com 500ml.

-Limpador
perfumado com
álcool frasco com
1L e galão de 5L.
-Papel higiênico
10cmx300m folha
simples pacote
com 8 rolos,
10cmx30m folha
dupla pacote com
64 rolos,
10cmx60m folha
simples pacote
com 16 rolos.

-Papel toalha
20x200m pacote
com 6 rolos, papel

510,00

962,00

375,00

669,00

50,00

24,00

1012,00

448,00

553,00

240,00

447,00



toalha interfolha
pacote com 1000
folhas, papel toalha
para cozinha
pacote com dois
rolos 50 folhas
cada.

-Sabão em barra
pacote 1kg com 5
barras.

-Sabão em pó
para roupas caixa
com no mínimo
1,6kg.

-Sabão líquido para
roupas, galão 3L.

-Saponáceo
multiuso cremoso
com cloro ativo;
saponáceo
multiuso cremoso
com detergente;
saponáceo em pó
com cloro ativo.

-Spray
desodorizador de
ambiente em
aerosol frasco com
360ml.

-Álcool em gel 70%
galão 5L e 800ml.

-Aromatizador
líquido para
ambientes de galão
5L.

-Bacia plástica
redonda 20L.

-Balde plástico
para limpeza 14L e
15L.

48,00

310,00

48,00

425,00

153,00

168,00

45,00

4,00

12,00



-Base para rodo
em espuma com
fibra, base rodo em
espuma sem fibra.

-Cera líquida frasco
com 750ml.

-Conjunto pá de
lixo com
vassourinha.

-Copo plástico
descartável 180ml
caixa com 2.500
copos, 50ml caixa
com 5.000 copos.

-Desinfetante de
uso geral, galão
com 5L.

-Escova com
cerdas em nylon
limpeza de vaso.

-Escova de mãos
pequenas e escova
oval com cerdas
para limpeza
doméstica.

-Esfregão em aço
inox.

-Lixeira tipo
container
capacidade 120L.

-Pano de chão do
tipo saco.

-Pano de prato.

-Pano descartável
multiuso para
limpeza.

-Pedra sanitária.

-Prato plástico
descartável 150mm

100,00

8,00

24,00

30,00

12,00

36,00

63,00

6,00

10,00

40,00

18,00

48,00

176,00



caixa com 500
pratos e 210mm
caixa com 500
pratos.

-Prendedor plástico
para roupas,
pacote com 24
unidades.

-Rodo

-Saco de lixo 100L,
20L, 30L, 50L,15L
e 60L.

-Vassouras

65,00

12,00

82,00

344,00

241,00

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM – DMER:

Recurso Descrição Quanti
dade
total

Responsável Contato

FIAT PALIO
FIRE

AUTOMÓVEL 01 JAILSON
FONTANA

(49) 9 9835-3326

VW 31.320
PRANCHA

CAMINHÃO
TRAÇADO

01 NILSON BERTÉ (49) 9 9966-0330

FORD
F14000

TANQUE

CAMINHÃO 01 JAILSON
FONTANA

(49) 9 9835-3326

FIAT
STRADA

WORKING

AUTOMÓVEL 01 ROSINEI JOSÉ
DE MEDEIROS

(49) 9 9948-6360



VW 26.220 CAMINHÃO 01 EDER LUIZ
GUIOTTO

(49) 9 9990-4339

M.BENZ
2729

CAMINHÃO 01 EDER LUIZ
GUIOTTO

(49) 9 9990-4339

VW 13.180 CAMINHÃO 01 EDER LUIZ
GUIOTTO

(49) 9 9990-4339

FIAT
FIORINO

AUTOMÓVEL 01 RODRIGO
FELIPE

(49) 9 9932-4645

FIAT UNO AUTOMÓVEL 01 IVO CARLOS
REOLÃO

(49) 9947-2442

JCB 3C RETROESCAVADEI
RA

01 EDER LUIZ
GUIOTTO

(49) 9 9990-4339

JCB JS 160 ESCAVADEIRA 01 ANDERSON
BERTÉ

(49) 9 9963-4149

MASSEY
4275

TRATOR 01 ROSINEI JOSÉ
DE MEDEIROS

(49) 9 9948-6360

CASE 845B
E

KOMATS’U
GD 555

MOTONIVELADORA 02

ALTAIR
FRANCISCO

BERTÉ

WELITON
GREGIANIN

(49) 9 9978-9838

(49) 9 9803-8735

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Recurso Descrição Quantidade
total

Responsável Contato

CATERPILL
AR D6KXL

TRATOR
ESTEIRA

01 CLOVIS FABIANO
BERGAMASCHI

(49) 9 9971-0731



NEW
HOLLAND

B110B RETRO

01 GIANQUELI
BERTÉ

(49) 9 9830-0844

MICHIGAN
55 C

CARREGADEI
RA

01 CLAUDIO JOÃO
SBRUZZI

(49) 9 9934-7572

MITSUBISHI
L200

CAMIONETE 01 ADAIR JOÃO
ZAPE

(49) 9 9927-2008

FIAT UNO
MILLE

AUTOMÓVEL 01 ADAIR JOÃO
ZAPE

(49) 9 9927-2008

POLÍCIA CIVIL:

Recurso Descrição Quantidade
total

Responsável Contato

AUTOMÓVEL FIAT PALIO
WENKEND

01 DIEGO LUIZ
MARQUES

(49) 9 9990-0480

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA:

Recurso Descrição Quantidade
total

Responsável Contato

AUTOMÓVEL JEEP
RENEGADE

01 NATALINO
RODRIGUES DE

MORAIS

(49) 9 9915-2848

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

Recurso Descrição Quantidade
total

Responsável Contato

CHEVROLE
T SPIN

AUTOMÓVEL 01 CARMEN
RAYMUNDI

(49) 9 9919-2524



VW COMIL ÔNIBUS 01 EDER LUIZ
GUIOTTO

(49) 9 9990-4339

VW COMIL
STELVO

ÔNIBUS 01 EDER LUIZ
GUIOTTO

(49) 9 9990-4339

FIAT
DUCATO

MIS

VAN 01 EDER LUIZ
GUIOTTO

(49) 9 9990-4339

VW 15.190 ÔNIBUS 03 EDER LUIZ
GUIOTTO

(49) 9 9990-4339

VW
INDUSCAR

ÔNIBUS 01 EDER LUIZ
GUIOTTO

(49) 9 9990-4339

M. BENZ
BUSSCAR
URBANUS

ÔNIBUS 01 EDER LUIZ
GUIOTTO

(49) 9 9990-4339

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Recurso Descrição Quantidade
total

Responsável Contato

AUTOMÓVEL FORD
ECOSPORT

01 ALINE DENDENA (49) 99934-6556

AUTOMÓVEL FIAT
CRONOS

01 ALINE DENDENA (49) 99934-6556

CESTAS
BÁSICAS

PROCESSO
LICITATÓRIO

N°
022.641/2021.
CINCATARINA

VALIDADE:
01/03/2022.
PRAZO DE
ENTREGA

ATÉ 15 DIAS

240 ALINE DENDENA (49) 99934-6556



SECRETÁRIA DA SAÚDE:

Recurso Descrição Quantidade
total

Responsável Contato

RENAULT
MASTER
FURGÃO

VAN 01 IDEMAR PAULO
FARINA

(49) 9 9979-7113

RENAULT
MASTER

FECHADA

ODONTOMÓV
EL

01 IDEMAR PAULO
FARINA

(49) 9 9979-7113

FIAT
DUCATO

AMBULÂNCIA 01 IDEMAR PAULO
FARINA

(49) 9 9979-7113

FIAT
CRONOS

AUTOMÓVEL 01 ALAN FELIPE (49) 9 9974-8798

CORSA
CLASSIC

AUTOMÓVEL 01 IDEMAR PAULO
FARINA

(49) 9 9979-7113

FIAT MOBY AUTOMÓVEL 01 IDEMAR PAULO
FARINA

(49) 9 9979-7113

FIAT
STRADA

WORKING

AUTOMÓVEL 01 IDEMAR PAULO
FARINA

(49) 9 9979-7113

FIAT
DUCATO

VAN 01 IDEMAR PAULO
FARINA

(49) 9 9979-7113

M. BENS
SPRINTER

VAN 01 IDEMAR PAULO
FARINA

(49) 9 9979-7113

SPRINTER VAN 01 IDEMAR PAULO
FARINA

(49) 9 9979-7113



VOLUNTÁRIOS

NOME PROFISSÃO CONTATO

Daniel Marcos Berté Motorista de ambulância (49) 9 9807-1093

Siridiane Waess Enfermeira (49) 9 9943-3920

Hilário Louvison Motorista de ambulância (49) 9

Marcus Vinicius F.
Tandalo

Médico (49) 9 9194-0707

Cristiano Roberto Pierog Assessor de
planejamento e projetos

(49) 9 9984-4440

Bruno Marini Auxiliar administrativo (49) 9 9950-4270

Denise Fátima P. Pavan Auxiliar de Controle
interno

(49) 9 9933-6902

Maridalva Colpani Assistente social (49) 9 9924-2121

Nilvani Antunes da Cruz Diretora de administração (49) 9 9933-4665

Marta Lando Sbruzzi Servente (49) 9 9802-5362

Aline Dendena Secretaria de Assistência
Social

(49) 9 9934-6556

Giovani Luiz Wilmsen Assessor de imprensa (49) 9 9979-6615

Carmen Raymundi Secretaria da Educação (49) 9 9919-2524

Reges Costa Nutricionista (49) 9 9971-4448

Elin Regina Reolão Professora (49) 9 9900-0544

Geny Strada Tomassi Auxiliar serviços Gerais (49) 9 9934-3868

Rosa Maria Medeiros Auxiliar serviços Gerais (49) 9 9836-3289

Roseli Sandi Servente (49) 9 9825-2534

Natalino Rodrigues de
Moraes

Sargento Comandante (49) 9 9915-2848

Sabrina Landio Bombeira voluntária (49) 9 9934-6449

Rodrigo Felipe Secretário de Obras (49) 9 9932-4645



Eder Guiotto Coordenador de Oficina
mecânica

(49) 9 9990-4339

Adair João Zappe Secretário da Agricultura (49) 9 9927-2008

Gianqueli Berté Operador de Máquinas (49) 9 9830-0844

Nilson Berté Operador de Máquinas (49) 9 9966-0330

Rosinei José de Medeiros Diretor de Serviços
Urbanos

(49) 9 9948-6360

Maria de Lourdes Gugel Diretora de Cultura (49) 9 9914-4200

Marciano dos Santos Secretário de Cultura e
Turismo

(49) 9 9934-3822

Juliana K. Padilha Auxiliar de serviços gerais (49) 9 9966-3591

Ivan Carlos Marostica Supervisor Operacional -
Posto Coopercarga

(49) 9 9834-0568

Alessandro Zappe Agricultor (49) 9 9908-2513

RESIDÊNCIAS

PROPRIETÁRIO ÁREA DE RISCO CONTATO

Mario Waess 04 - Hidrológicos (49) 3434-0159

Jovencio Angonese 02 - Hidrológicos (49) 9 9907-5251

Lauri Cavalheiro 01 - Hidrológicos (49) 9 9802-3623

Wolilmo Raimundi 01 - Hidrológicos (49) 9 9836-5516

Ironi Aparecida 01 - Hidrológicos S/N



Cavalheiro

Terezinha Ribeiro da Silva
Santana

01 - Hidrológicos S/N

Ivonete Neckel Lemes 01 - Hidrológicos (49) 9 9817-7497

Natalia Dias dos Santos 01 - Hidrológicos S/N

Liria Fátima F. Rosa 01 - Hidrológicos S/N

Pedro Fidelis 01 - Hidrológicos S/N

João V. B. de Amaral 01 - Hidrológicos S/N

Neiva Guedes Ramos 03 - Movimentação de
massa

(49) 9 9918-4408

Claudemir Domingues
Alves

03 - Movimentação de
massa

(49) 9 9960-2380

João Mário Farias 03 - Movimentação de
massa

S/N

Eleonor Santana 03 - Movimentação de
massa

(49) 9 998028189

Eva Maria Guedes
Ramos

03 - Movimentação de
massa

S/N

Soeli Terezinha Rees 03 - Movimentação de
massa

(49) 9 9936-9268

Zoleide dos Santos 03 - Movimentação de
massa

(49) 9 9831-5271

Margarete Moro 03 - Movimentação de
massa

(49) 9 9914-5301

Terezinha Fidelis 03 - Movimentação de
massa

(49) 9 9824-4064

Luiz Carlos Fidelis 03 - Movimentação de
massa

S/N

Manuel do Amaral 02 - Movimentação de
massa

S/N

Pedro Deolin Ribeiro 02 - Movimentação de
massa

S/N

Edevar Rodrigues da
Silva

01 - Movimentação de
massa

(49) 9 9969-8875



Clarinda Maria Basso 04 - Hidrológicas S/N

Edineia G. de Oliviera 02 - Movimentação de
massa

(49) 9 9828-3876

Odair Zancanaro 03 - Hidrológicas (49) 9 9904-3367

Fernando N. Malagutti 03 - Hidrológicas (49) 9 9907-6896

Josefina B. Fero 02 - Hidrológicas S/N

Pedro Marques 02 - Hidrológicas S/N

Pedro M. de Ramos 02 - Hidrológicas S/N

Pedro Paulo Stringhi 02 - Hidrológicas S/N

Noeli M. Barrionuevo 02 - Hidrológicas S/N

Izabel Dias de Oliveira 02 - Hidrológicas S/N

Hilario Luvison 02 - Hidrológicas (49) 9 9903-0312

CIDADÃOS

NOME CPF OU
IDENTIDADE

DATA DE
NASCIMENTO

CONTATO FAMILI
A

Mario Waess 1.302.386-1 03/09/1960 (49) 9 9945-2598 01

Diva Allebrant
Waess

014.939.419-5
0

16/09/1942 (49) 3434-0159 01

Venaide Waess 743.963.079-3
4

15/11/1962 (49) 9 9834-2511 01

Jovencio
Angonese

3375995296 06/07/1954 (49) 9 9907-5251 02

Neiva G.
Angonese

845.765.459-49 11/09/1963 (49) 9 9907-5251 02

Elias R.
Angonese

4.336.655 29/03/1982 (49) 9 9907-5251 02

João V.
Angonese da

7.033.076 18/05/2006 S/N 02



Rosa

Maria L.
Angonese da
Rosa

7.033.060 25/09/2007 S/N 02

Iracema S. do
Amaral

023.499.059-77 03/05/1943 S/N 03

Pedro Deolin
Ribeiro

049.918.299-50 13/09/1973 S/N 03

Jussara Santana 086.485.899-08 04/08/1977 S/N 03

Carlos E. S.
Ribeiro

7.751.703 08/10/2009 S/N 03

Lauri Cavalheiro 5.563.931 20/11/1984 (49) 9 9802-3623 04

Rufina Raimundi 2.139.367 21/02/1954 (49) 9 9836-5516 05

Wolilmo
Raimundi

182.898.949-53 24/12/1951 (49) 9 9836-5516 05

Ironi Aparecida
Cavalheiro

743.962.859-49 16/06/1974 S/N 06

Terezinha R. S.
Santana

012.842.039.13 14/01/1954 S/N 07

Ivonete Neckel
Lemes

796.638.779-87 24/04/1976 S/N 08

Bruno Lemes
Santana

062.205.139-32 11/10/2003 S/N 08

Ezequiel
Santana

051.214.629-21 30/04/1977 S/N 08

Renan B.
Ferreira

144.015.669-71 14/03/2006 S/N 08

Natalia Dias dos
Santos

3.232.616 16/05/1969 S/N 09

Michel Santana 090.855.169-00 01/07/1992 S/N 09

Carolini Dias
Dávila

145.400.729-00 21/12/2009 S/N 09

Alex E. Amaral
Dias

145.400.899-78 18/12/2012 S/N 09

Robson Dias 081.885.199-60 11/12/1993 S/N 09

Liria F. F. da 035.690.499-73 14/12/1968 S/N 10



Rosa

Antonio Daniel 346.201.509-59 03/02/1956 S/N 10

Pedro G. Fidelis
Ramos

151.323.679-25 17/10/2014 S/N 11

Zelia Fidelis 5.540.976-8 23/09/1982 S/N 11

Algemir Fidelis 049.274.029-16 23/03/1985 S/N 11

Eva Santana
Fidelis

927.646.819-68 21/09/1949 S/N 11

Gustavo Fidelis
Ramos

151.323.449-84 05/03/2013 S/N 11

Pedro Fidelis 010.769.529-41 14/10/1939 S/N 11

Saulo Paz do
Amaral

103.779.609-85 09/12/1995 S/N 12

Neiva Guedes
Ramos

059.797.629-57 23/08/1979 (49) 9 9918-4408 13

Sidnei de Jesus 014.366.929-03 03/07/1976 S/N 13

Ademir Rees 098.136.129-32 19/10/1988 (49) 9 9960-2380 14

Sandra G.
Ramos

- 27/06/1989 - 14

João M. Farias 2.875.925 14/02/1966 S/N 15

Eleonor Santana 25559622 02/11/1957 (49) 9 9802-8189 16

Lucia R. S.
Santana

073.407.139-64 03/08/1959 S/N 16

Eva Maia 022.914.729-17 15/08/1955 S/N 17

Marcia G.
Ramos

5.276.715 28/02/1995 S/N 17

Soeli T. Rees 021.828.969-37 26/09/1972 S/N 18

Angelica P.
Garbin

109.046.979-70 01/11/1195 (49) 9 9964-4635 18

Albino C. de
Oliveira

701.656.539-49 16/07/1954 S/N 18

João G. Rees
Ramos

131.250.379-30 24/06/2010 S/N 18

Eva G. Rees 131.249.549-98 24/06/2010 S/N 18



Ramos

Andreia T.
Garbin

074.975.139.82 11/09/1989 S/N 18

Eva O. Rees 022.991.909-02 23/12/1940 S/N 18

Anderson
Detofano

098.583.589-38 21/04/1998 S/N 19

Zoleide dos
Santos

945.058.889-91 19/06/1978 S/N 19

Jennifer M.
Lando

095.679.229-42 04/09/2007 S/N 20

Stefani M. Lando 095.679.199-92 03/02/2003 S/N 20

Margarete Moro 028.451.739.47 17/09/1976 S/N 20

Terezinha Fidelis 054.484.6397 04/09/1966 S/N 21

Taina Sabrina
Santana

050.191.899-01 25/10/2001 (49) 9 9824-4064 21

Jacir Santana 833.013.139-49 02/06/1962 S/N 21

Luiz C. Fidelis 033.209.929-61 25/11/1980 S/N 22

Juceli Lamonatto 011.295.109-04 15/03/1987 S/N 22

Luan G. Fidelis 7.124.657 25/05/2006 S/N 22

Edison Paulo
Fontana

719.267.489-53. 05/04/1973 (49) 9 9963-3788 23

Leticia Maria
Castelli

038.482.459-57 21/11/1983 (49) 9 9995-0948 23

Clarinda Maria
Basso

065.877.639-87 10/04/1944 S/N 24

Deomir Basso 028.889.249-50 09/04/1979 S/N 24

Edineia G. de
Oliveira

046.730.911-67 08/12/1991 S/N 25

Volnei Perreira
de Camargo

061.681.549-22 15/03/1992 S/N 25

Izolda Maria
Malagutti

021.115.499-75 02/11/1952 S/N 26

Fernando N.
Malagutti

220.273.199-72 07/06/1952 (49) 9 9907-6896 26



Odair Zancanaro 038.762.779-06 05/10/1980 (49) 9 9904-3367 27

Luciane
Angonese
Zancanaro

927.750.559-15 22/07/1977 (49) 9 9971-7377 27

Vilma Maria
Zancanaro

021.718.279-80 04/11/1949 S/N 27

Gian Luca A.
Zancanaro

115.567.559-29 21/12/2000 S/N 27

Marina A.
Zancanaro

142.325.589-50 24/08/2015 S/N 27

Josefina Biotto 420.554.310-7 25/06/1949 S/N 28

Marcos Bocchi 128.197.699-09 16/10/2000 S/N 28

Lucas H. Bocchi 094.435.959-07 23/11/1994 S/N 28

Emerson Kubiak 011.644.151-82 21/12/1986 S/N 29

Pedro M. de
Ramos

425.944.489-15 27/09/1946 S/N 30

Iracema B. de
Ramos

018.546.339-88 29/10/1953 S/N 30

Pedro P. Stringhi 523.508.439-04 15/05/1949 S/N 31

Terezinha
Stringhi

018.586.719-73 02/02/1956 S/N 31

Noeli M.
Barrionuevo

593.727.379-68 16/03/1959 S/N 32

Izabel dias de
Oliveira

707.656.859-49 07/04/1966 S/N 33

Deocledio
Bocchi

719.270.349-49 07/03/1963 S/N 33

Hilário Luvison 024.778.109-60 30/11/1973 (49) 9 9903-0312 34

Lara da Rosa
Luvison

103.125.249-51 07/12/2009 S/N 34

Eliza N. da Rosa
Luvison

990.701.389-72 09/01/1978 S/N 34

Legenda
Área de risco hidrológicas - 01
Área de risco hidrológicas - 02
Área de risco hidrológicas - 03



Área de risco hidrológicas - 04
Área de risco movimentação de massa - 01
Área de risco movimentação de massa - 02
Área de risco movimentação de massa - 03

13 ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:

Nas atribuições específicas estão previstas as ações que serão realizadas por cada
órgão inserido no Plano de Contingência de acordo com o nível de notificação,
apesar do plano ser ativado somente na notificação de alarme.

As ações no nível de alerta referente a hidrológico compreendem inundação,
enxurrada e alagamento. Tempestades compreendem tornados, granizo, chuva
intensa e vendaval. Movimentos de massa compreendem quedas, tombamentos,
rolamentos, deslizamentos e corridas de massa. Climatológicos compreendem
estiagem e baixa umidade relativa do ar.



 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC:

NÍVEL AÇÃO

OBSERVAÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições e sua
evolução;

 Realizar vistorias nos locais de abrigo para
verificar condições de utilização e solicitar
reparos.

ATENÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições e sua
evolução;

 Informar e manter atualizado o grupo de resposta
e ações coordenadas.

 Realizar vistorias nos locais de abrigo para
verificar condições de utilização.

ALERTA  GERAL:

 1. Reunir as pessoas responsáveis pela
instalação do sistema de comando em operações
e se manter de prontidão;

 CLIMATOLÓGICO:

 Baixa Umidade Relativa

 1. Divulgar, por meio dos canais de
comunicação do município, avisos de orientação
à população.

 

 Estiagem:

 1. Priorizar o planejamento de ações
preventivas que evitem pontos mais
susceptíveis às ocorrências de incêndios em
matas com o objetivo de reduzir os riscos;

 2. Possibilitar apoio às ações de combate a
incêndio do Corpo de Bombeiros através de



órgãos integrantes do Sistema Municipal de
Defesa Civil;

ALARME ROMPIMENTO BARRAGEM

HIDROLÓGICO

TEMPESTADES

MOVIMENTO DE MASSA

CLIMATOLÓGICO



 GABINETE DO PREFEITO:

NÍVEL AÇÃO

OBSERVAÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições e sua
evolução

ATENÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições e sua
evolução;

ALERTA  GERAL:

 1. Reunir as pessoas responsáveis pela
instalação do sistema de comando em operações
e se manter de prontidão;

 CLIMATOLÓGICO:

 Baixa Umidade Relativa

 1. Divulgar, por meio dos canais de
comunicação do município, avisos de orientação
à população.

 

 Estiagem:

 1. Priorizar o planejamento de ações
preventivas que evitem pontos mais
susceptíveis às ocorrências de incêndios em
matas com o objetivo de reduzir os riscos;

 2. Possibilitar apoio às ações de combate a
incêndio do Corpo de Bombeiros através de
órgãos integrantes do Sistema Municipal de
Defesa Civil;

ALARME GERAL

Declarar conforme intensidade do evento Situação
de Emergência ou Estado de Calamidade Pública

Abrir crédito extraordinário para cobrir as ações de
resposta da Defesa Civil



Solicitar apoio aos Governos Estadual e Federal

Requisitar por Decreto quando necessário, bens
próprios particulares úteis as ações de resposta.

ROMPIMENTO BARRAGEM

HIDROLÓGICO

TEMPESTADES

MOVIMENTO DE MASSA

CLIMATOLÓGICO



 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC:

NÍVEL AÇÃO

OBSERVAÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições
meteorológicas e informações da Defesa Civil;

ATENÇÃO  Ações de prontidão conforme protocolo
institucional.

 Informar a Defesa Civil Municipal qualquer
situação emergencial inerente a este plano

ALERTA/ALARME  Executar as operações de socorro, resgate,
busca e salvamentos, durante o desastre
conforme protocolo institucional.

 Distribuir o efetivo e equipamentos, conforme seu
planejamento, visando à busca e salvamento e
resgate dos feridos

 Quando acionado, um representante deverá
deslocar-se até o Posto de Comando para
compor o Sistema de Comando e Operações

REABILITAÇÃO  Apoiar a execução de tarefas de limpeza em
logradouros e edificações públicas, visando ao
restabelecimento das condições de normalidade
dos serviços públicos essenciais.

RECONSTRUÇÃO  NÃO HÁ AÇÕES

 



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM – DMER:

NÍVEL AÇÃO

OBSERVAÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições
meteorológicas e informações da Defesa Civil.

ATENÇÃO  Encaminhar à Coordenadoria Municipal de
proteção e Defesa Civil, inventário de máquinas,
equipamentos e pessoal, disponíveis para uso
imediato;

 Convocar e disponibilizar servidor do setor de
fiscalização de obras para compor equipe de
vistorias e interdição de áreas de risco;

 Vistoriar as principais áreas de risco do
município, conforme orientação da
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil, e mapas de risco, anexo ao Plano;

 Preparar equipes de remoção de bens e pessoas
de áreas de risco (motoristas e auxiliares);

 Orientar moradores para evacuação dos imóveis,
e realizar a interdição de imóvel em risco em
condições de risco muito alto.

ALERTA  Realizar a retirada de pertences dos moradores
em área de risco, seguindo orientações da
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil;

 Informar a Coordenadoria Municipal de Proteção
e Defesa Civil, de modo imediato, a obstrução de
vias e a danificação de pontes e pontilhões;

 Manter as condições de trafegabilidade nas
principais ruas do município e acessos as áreas
rurais;

 Interditar acessos de vias sem condições de
trafegabilidade;

 Gerenciar a guarda e acautelamento de bens dos
moradores em área de risco, seguindo
orientações da Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil.



 

 POLÍCIA CIVIL:

NÍVEL AÇÃO

OBSERVAÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições
meteorológicas e informações da Defesa Civil;
em períodos de desastre.

ATENÇÃO  Preparar equipamentos e equipes para atuação
no desastre conforme protocolo institucional.

ALERTA  Manter a segurança pública durante o desastre;
 Manter a ordem nas áreas de concentração de

vítimas e abrigos;
 Manter vigilância em áreas suscetíveis a ações

delituosas, como saques e furtos nas áreas
evacuadas;

 Auxiliar a Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil no isolamento de áreas e vias
públicas;

 Distribuir seu efetivo e equipamentos, dentro das
necessidades operacionais para exercer as
atividades em assuntos de sua competência,
como os de natureza pericial, na ocorrência de
acidentes e outros previstos em lei, inclusive as
de medicina legal;

 Em caso de óbitos, encaminhar relatórios
conclusivos a Secretária da Saúde Municipal;

 Atender a demanda de 2º via de documentos
pessoais perdidos em decorrência do desastre.

 



 POLÍCIA MILITAR DE SC:

NÍVEL AÇÃO

OBSERVAÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições
meteorológicas e informações da Defesa Civil;

 Informar a Defesa Civil Municipal, irregularidades
de terrenos, de casas, edificações, durante o
serviço de ronda;

 Planejar a ação policial em situação de risco e de
desastres, na identificação e localização de
grupos vulneráveis.

ATENÇÃO  Preparar-se para auxiliar na comunicação do
alarme de desastres na área de impacto em
comunidades suscetíveis a desastre, conforme
orientação da Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil;

 Dar suporte e segurança as equipes de vistorias
e interdição;

 Manter toda equipe pronta e preparada para
iniciar os trabalhos quando invocada;

 No recebimento de alerta manter canal aberto
com a Defesa Civil Municipal para em caso de
apoio em ocorrência de desastre.

ALERTA  Em caso de risco de rompimento da barragem
percorrer área de impacto orientação a
evacuação da população desta área;

 Realizar ações de manutenção da ordem pública
durante o desastre conforme protocolo
institucional da PMSC;

 Auxiliar a Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil no isolamento de áreas e vias
públicas;

 Monitorar as condições de segurança e
manutenção da ordem pública, nos abrigos
temporários;

 Manter a segurança e a ordem pública, durante
as ações de reabilitação de cenários;



 Disponibilizar equipes se houver necessidade
enquanto durar a situação de anormalidade;

 Auxiliar em buscas e salvamento com emprego
de cães farejador, quando este for solicitado;

 Apoiar na localização de munícipes, dando
prioridade ao grupo de vulneráveis;

 Auxiliar como força de segurança, na distribuição
de donativos.



SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

NÍVEL AÇÃO

OBSERVAÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições
meteorológicas e informações da Defesa Civil;

 Verificar os cadastros de pessoas vulneráveis em
setores de riscos;

 Verificar as atas ativas de registros de preços
para atendimento de acordo com a necessidade;

 Auxiliar a COMPDEC em setores de riscos, a
respeito da conscientização e outras instruções.

ATENÇÃO  Certificar-se se os abrigos temporários estão em
condições para o recebimento das famílias;

 Reunir as equipes de coordenação de abrigos;
 Acompanhar equipe de vistorias em áreas de

risco;
 Preparar a população, quando atingida em

situação de anormalidade;
 Fazer estudo e diagnóstico financeiro para dar

resposta em situação de anormalidade.

ALERTA  Estabelecer as equipes de cadastramento das
famílias atingidas (Formulário Padronizado);

 Preparar os abrigos temporários para o
recebimento das famílias;

 Receber as famílias desabrigadas nos abrigos
temporários;

 Realizar os atendimentos individuais através dos
cadastros socioeconômicos oriundos da Defesa
Civil, visando identificar as necessidades de cada
família para encaminhamento aos benefícios
eventuais disponibilizados;

 Apoiar a Defesa Civil nas áreas afetadas por
desastres;

 Distribuir donativos aos desabrigados e
desalojados



 Manter a Defesa Civil Municipal informada,
através de relatórios, sobre as atividades
desenvolvidas durante o evento de anormalidade

 Quando acionado, um representante deverá
deslocar-se até o Posto de Comando para
compor o Sistema de Comando e Operações.



 SECRETÁRIA DE URBANISMO:

NÍVEL AÇÃO

OBSERVAÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições
meteorológicas e informações da Defesa Civil.

ATENÇÃO  Encaminhar à Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil, inventário de veículos,
pessoal e equipamentos disponíveis para uso
imediato;

 Integrar equipes de vistorias e interdição em
áreas de risco.

ALERTA  Auxiliar a Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil, quanto à garantia de mobilidade e
acessibilidade da população em área de risco
para locais seguros;

 Interditar vias que ofereçam risco a população,
dando acesso alternativo quando necessário,
sendo devidamente sinalizado.



 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

NÍVEL AÇÃO

OBSERVAÇÃO  Manter-se atualizado sobre as condições
meteorológicas e informações da Defesa Civil

 Manter sua equipe treinada e capacitada para
atuação em desastres

 Elaborar planejamento específico, visando a
mobilização e distribuição de pessoal e
equipamentos em locais estratégicos, para
melhor desenvolver suas atividades

ATENÇÃO  Certificar-se da necessidade dos auxílios a
moradores com problemas de locomoção, que
necessitam de remoção, em áreas suscetíveis ao
desastre;

 Verificar a capacidade de assistência
farmacêutica básica e a saúde da população
afetada;

 Articular o monitoramento das ações de vigilância
da qualidade da água para consumo humano, em
especial a água distribuída por fontes alternativas
de abastecimento, como caminhões-pipa,
cisternas, entre outras;

 Monitorar a situação epidemiológica de doenças
transmissíveis e outros agravos relacionados à
seca e à estiagem (doenças diarreicas agudas –
DDA, hepatites A e E, cólera, tracoma,
geohelmintíase, infecções gastrointestinais,
asma, dermatite, desnutrição

ALERTA  Realocar materiais e equipamentos de unidades
de saúde suscetíveis a danos para local seguro;

 Auxiliar os órgãos de socorro, no transporte de
moradores que necessitam de cuidados médicos;

 Orientar os profissionais dos diversos órgãos
envolvidos nas ações de socorro e assistência,
sobre procedimentos de descontaminação.



 Quando acionado, um representante deverá
deslocar-se até o Posto de Comando para
compor o Sistema de Comando e Operações



 ANEXO A

CHECKLIST COMANDO DA OPERAÇÃO:

(  ) Instalar o SCO;

(  ) Designar um posto de comando e uma área de espera/estacionamento;

(  ) Buscar informações, avaliar a situação como um todo e suas prioridades;

(  ) Determinar objetivos estratégicos e táticos;

(  ) Desenvolver um plano de ação;

(  ) Implementar uma estrutura organizacional adequada;

(  ) Mobilizar e gerenciar os recursos disponíveis;

(  ) Coordenar as atividades como um todo;

(  ) Garantir a segurança;

(  ) Coordenar atividades com órgãos externos de apoio e cooperação;

(  ) Divulgar informações junto à mídia;

(  ) Registrar as informações da operação em formulários padronizados.

CHECKLIST SEGURANÇA:

(  ) Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;



(  ) Avaliar os riscos da operação e identificar medidas de segurança;

(  ) Recomendar medidas para o gerenciamento dos riscos relacionados à operação;

(  ) Monitorar a segurança das pessoas envolvidas na operação;

(  ) Estabelecer medidas preventivas com vistas à redução do risco;

( ) Informar ao comando, medidas de segurança específicas para as pessoas que

acessam as zonas de trabalho da operação;

(  ) Interromper, de imediato, qualquer ato ou condição insegura;

(  ) Registrar as situações inseguras constatadas;

(  ) Participar da elaboração do plano de ação sugerindo medidas de segurança.

CHECKLIST LIGAÇÕES:

(  ) Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

( ) Estabelecer um ponto de contato para os organismos que estão auxiliando e

cooperando com a operação;

(  ) Identificar um representante (pessoa de contato) de cada organismo envolvido;



( ) Atender às solicitações do comando estabelecendo os contatos externos

necessários;

( ) Monitorar as operações como um todo para identificar possíveis conflitos ou

problemas no relacionamento entre os organismos envolvidos;

( ) Manter um registro dos organismos que estão auxiliando e cooperando com a

operação e seus respectivos contatos (telefone, celular, email).

CHECKLIST INFORMAÇÕES AO PÚBLICO:

(  ) Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

( ) Produzir informes sobre a situação crítica e a operação, tão logo quanto

possível;

(  ) Estabelecer locais e horários para a divulgação de informações;

( ) Assumir pessoalmente ou identificar alguém preparado para ser o porta-voz da

operação (pessoa que fala sobre o evento na mídia);



( ) Estabelecer contatos regulares com a mídia para fins de dissiminação de

informações;

( ) Observar as restrições para a divulgação de informações estabelecidas pelo

comando da operação;

(  ) Obter a aprovação dos informes antes de divulgados na mídia.



CHECKLIST SECRETÁRIO:

(  ) Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

( ) Organizar as dependências do posto de comando, providenciando serviços de

apoio (água, café, lanches) e limpeza;

(  ) Preparar reuniões de trabalho;

(  ) Registrar as decisões das reuniões de trabalho;

(  ) Resolver problemas relativos ao funcionamento do posto de comando.

CHECKLIST OPERAÇÕES:



(  ) Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

(  ) Participar da elaboração do plano de ação;

(  ) Dar ciência do plano de ação aos integrantes das seções operacionais;

(  ) Supervisionar as operações como um todo;

( ) Avaliar a necessidade de recursos adicionais e, caso sejam necessários,

solicitá-los ao encarregado da área de espera;

( ) Dispensar, se necessário, recursos em operação, reencaminhando-os à área de

espera;

( ) Organizar os recursos operacionais disponíveis em seções (apoio especializado)

e/ou setores (áreas geográficas);

(  ) Manter o comando informado sobre o andamento das operações como um todo.



CHECKLIST ENCARREGADO PELA ÁREA DE ESPERA:

( ) Obter, junto ao coordenador de operações, informações sobre a emergência ou

situação crítica e o SCO;

(  ) Delimitar e sinalizar adequadamente a área de espera;

( ) Cadastrar os recursos mobilizados que chegam ao local da emergência ou

situação crítica;

( ) Prestar orientações iniciais sobre a emergência ou situação crítica ao pessoal

que chega na área de espera/estacionamento;

( ) Orientar pessoas sem treinamento em SCO com as informações mínimas para

que possam integrar-se ao sistema em operação;

( ) Controlar a situação dos recursos, registrando as informações em formulários

próprios e repassando-as continuamente ao coordenador de operações;

(  ) Designar recursos disponíveis conforme solicitado;

( ) Estruturar equipes de intervenção (combinação de recursos iguais) ou

forças-tarefa (combinação de recursos diferentes) combinando recursos disponíveis

conforme a necessidade do coordenador de operações.



CHECKLIST RESPONSÁVEIS PELAS SEÇÕES E SETORES OPERACIONAIS:

( ) Obter, junto ao coordenador de operações, informações sobre a emergência ou

situação crítica e o SCO;

( ) Participar, quando acionado pelo coordenador de operações, das reuniões de

planejamento da operação;

( ) Rever os objetivos específicos de sua seção ou setor e desenvolver com os

integrantes de suas equipes alternativas para realizar as tarefas necessárias ao

cumprimento da missão;

( ) Resolver problemas logísticos identificados pelos integrantes de sua seção ou

setor;

( ) Manter o coordenador de operações informado sobre o andamento das

operações e relatar qualquer modificação importante no plano de ação (progressos

ou dificuldades), qualquer necessidade adicional de recursos, a possibilidade da

liberação de recursos, situações de risco ou outros problemas significativos.

CHECKLIST PLANEJAMENTO:

(  ) Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;



(  ) Ativar e supervisionar unidades e seções específicas conforme a necessidade;

(  ) Obter, reunir, registrar, julgar, processar e compartilhar informações;

(  ) Participar da elaboração, acompanhamento e atualização do plano de ação,

(  ) Elaborar relatórios informando a situação e suas futuras tendências;

( ) Monitorar o conjunto de recursos mobilizados na cena, incluindo aqueles que

estão na área de espera, em operação ou nas bases de apoio;

(  ) Documentar o evento, produzindo os devidos expedientes necessários;

(  ) Planejar e implementar a desmobilização dos recursos;

(  ) Coordenar a participação de especialistas e colaboradores;

(  ) Ativar e supervisionar as unidades que se fizerem necessárias.



CHECKLIST LOGÍSTICA:

(  ) Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

( ) Planejar a organização da logística do SCO, ativando e supervisionando

unidades e seções específicas conforme a necessidade;

( ) Gerenciar as atividades de suporte da operação (materiais, suprimentos e

instalações);

( ) Gerenciar as atividades de serviços da operação (comunicações, alimentação,

serviços médicos);

(  ) Supervisionar as atividades de suporte e serviços;

( ) Manter o comando informado sobre o andamento dos trabalhos logísticos da

operação.



CHECKLIST ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS:

(  ) Obter informações sobre a emergência ou situação crítica e o SCO;

( ) Planejar a organização da administração do SCO, ativando e supervisionando

unidades e seções específicas conforme a necessidade;

( ) Realizar o controle de horas de trabalho do pessoal e equipamentos

empregados para fins de pagamento;

(  ) Providenciar orçamentos, contratos, pagamentos que se fizerem necessárias;

(  ) Controlar e registrar os custos da operação como um todo;

( ) Manter o comando informado sobre o andamento dos trabalhos administrativos e

financeiros da operação.



 

 

7.1.1 DAOP MEDIDAS SANITÁRIAS - VARGEÃO/SC 
         Portaria Conjunta SES/SED nº 778 de 06 de outubro de 2020 passa a ser obrigatório 

 Portaria Conjunta SES/SED – nº 792 de 13 de outubro de 2020 passa a ser obrigatório 
 Portaria Conjunta SES/SED- nº 983 de 15 dezembro de 2020 passa a ser obrigatório 
 Portaria Conjunta SES/SED- nº 163 de 16 fevereiro de 2021 passa a ser obrigatório 
 DECRETO MUNICIPAL nº 017/de 16 de fevereiro de 2021 
 DECRETO MUNICIPAL nº 040/de 24 de fevereiro de 2021 
DECRETO MUNICIPAL nº 044/de 26 de fevereiro de 2021 
Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 476 de 06 de maio de 2021 
Decreto n° 1.408 do Governo do Estado de Santa Catarina e da Portaria conjunta da SES/SED/DCSC nº 1967 de 11 de agosto de 2021 
Nota de Alerta Conjunta nº 014/2021 - DIVE/DIVS/SUV/SES/SC 
Portaria Normativa Conjunta - SES/SED/DCSC Nº 79 de 18.01.2022 
 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

As medidas administrativas têm como objetivo promover um alinhamento geral do estabelecimento de ensino, 
com medidas gerais e aplicáveis para a maioria da comunidade escolar e dos ambientes do estabelecimento. 

O quê (W2) Onde 
(W3) 

Quando 
(W4) 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto custa (H2) 

As atividades educacionais presenciais, devem seguir rigorosamente todos 
os cuidados e regramentos sanitários estabelecidos pela SES e por atos de 
autoridade sanitária e educacional federal, estadual ou municipal, 
independentemente do nível de risco apresentado na Avaliação de Risco 
Potencial Regionalizado da COVID-19. 

 

 

Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano Comissão Escolar/ 

Secretaria de 
Educação/ Comitê 

Municipal de 
Enfrentamento a 

Pandemia 

Seguir todos os 
cuidados e 

regramentos 
sanitários 

estabelecidos pela SES 
e por atos de 

autoridade sanitária e 
educacional federal, 

estadual ou municipal, 

- Não há 

- A vacinação contra o Coronavírus (COVID-19), inclusive doses de reforços, 
é obrigatória para todos os trabalhadores da Educação (professores, 
segundos professores, auxiliares, equipe técnica, administrativa, 
pedagógica, limpeza, alimentação, serviços gerais, transporte escolar, 
terceirizados, estagiários e voluntários) que atuam na Educação Básica, 
Educação Profissional, Educação Especial, no Ensino Superior e afins, das 
redes de ensino públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, a partir da 
data em que a aplicação estiver disponível para o grupo prioritário e/ou faixa 
etária, de acordo programação de vacinação contra a COVID-19, conforme 

Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano Todos os 

trabalhadores da 
Educação 

(professores, 
segundos 

professores, 
auxiliares, equipe 

técnica, 
administrativa, 

Vacinação contra a 
COVID-19 é 
obrigatória 

- Não há 



 

estabelecido pelo órgão de saúde responsável. 

- A vacinação da população catarinense é a principal medida de 
enfrentamento da pandemia de COVID-19, conforme preconiza o Art. 
4° do Decreto Estadual 1.317 de 14/07/2021. Dessa forma, os 
estabelecimentos de ensino devem promover a disseminação de 
informações para alunos, pais e responsáveis sobre a importância da 
vacinação contra a COVID-19 para proteção da comunidade escolar, 
conforme normas estabelecidas pelo Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da 
Saúde de Santa Catarina, no âmbito do Programa Saúde na Escola. 

pedagógica, 
limpeza, 

alimentação, 
serviços gerais, 

transporte escolar) 

Cópias dos comprovantes de vacinação deverão ser entregues à chefia 
imediata, para fins de registro e controle. 

 A impossibilidade de se submeter à vacinação contra a Covid-19 deverá ser 
comunicada à chefia imediata e devidamente comprovada por meio de 
documentos que fundamentam a razão clínica da não imunização .  

 

Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano Todos os 

trabalhadores da 
Educação 

(professores, 
segundos 

professores, 
auxiliares, equipe 

técnica, 
administrativa, 

pedagógica, 
limpeza, 

alimentação, 
serviços gerais, 

transporte escolar) 

Entrega do 
comprovante de 

vacinação 

Não há 

As trabalhadoras gestantes, por conta do disposto no art. 1º da Lei Federal 
nº 14.151, de 12 de maio de 2021, permanecerão afastadas, ficando à 
disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de trabalho 
remoto ou outra forma de trabalho a distância, até que a lei seja revogada 
ou alterada. 

 
Unidade Escolar 

 
Durante a Vigência 

do Plano 

Trabalhadoras  
gestantes 

Entrega do laudo 
médico para 

comprovação 

Não há 



 

Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso dos Equipamentos 
de Proteção Individuais (EPIs) apropriados, diante do risco de infecção pela 
COVID-19, para a realização das atividades, dentre eles máscaras e, quando 
necessário, luvas; 

É obrigatório uso de máscaras de proteção individual conforme 
regulamentação específica, respeitando os limites de faixa etária e de 
grupos específicos. 

Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano Todos os 

trabalhadores da 
Educação 

(professores, 
segundos 

professores, 
auxiliares, equipe 

técnica, 
administrativa, 

pedagógica, 
limpeza, 

alimentação, 
serviços gerais, 

transporte escolar) 

Capacitar 

Dispor EPIs 

R$ 150,00 hora 

Mascara  R$ 49,90 

Luvas  R$ 69,90 

Álcool  R$ 8,90 

Disponibilizar e exigir que todos (trabalhadores e prestadores de serviço 
entre outros) utilizem máscaras durante todo o período de permanência no 
estabelecimento, sendo estas substituídas conforme recomendação de uso, 
sem prejuízo da utilização de outros EPIs necessários ao desenvolvimento 
das atividades; 

 

Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano Todos os 

trabalhadores da 
Educação 

(professores, 
segundos 

professores, 
auxiliares, equipe 

técnica, 
administrativa, 

pedagógica, 
limpeza, 

alimentação, 
serviços gerais, 

transporte escolar) 

Uso de máscara 
Mascara  R$ 49,90 

 

Programar a utilização de vestiários, sala dos professores (ou afins), espaços 
de convivência e outros, a fim de evitar agrupamento e cruzamento entre 
trabalhadores (definir fluxos internos e de entrada e saída). Caso a atividade 
necessite da utilização de uniformes, é importante orientar aos 
trabalhadores a ordem de desparamentação, e o último EPI a ser descartado 
deve ser a máscara. 

-Recomendar que os trabalhadores não retornem as suas casas com suas 
roupas de trabalho, quando estes utilizarem uniforme. 

 

Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano Todos os 

trabalhadores da 
Educação 

(professores, 
segundos 

professores, 
auxiliares, equipe 

técnica, 
administrativa, 

pedagógica, 
limpeza, 

alimentação, 

Definir fluxos internos 
e de entrada e saída. 

Uso jaleco. 

Jaleco R$ 109,00 



 

serviços gerais, 
transporte escolar) 

- Orientar e estimular a constante higienização das mãos por todos os 
trabalhadores; 

 
- Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho; 
 

- Os ambientes internos que possuam sistema de climatização 
contemplado no Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) 
devem garantir boa qualidade e adequada taxa de renovação do ar, 
conforme Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); e 

 
- Os ambientes internos que possuam ventilação natural devem ser mantidos 
com boa circulação de ar, com portas e janelas abertas para permitir o fluxo 
de ar externo e a ventilação cruzada e, para aumentar a eficácia da ventilação 
natural, poderão ser utilizados ventiladores de teto em baixa velocidade e na 
direção de fluxo reverso, ventiladores de coluna ou parede com fluxo de ar 
direcionado para a parte externa do ambiente ou instalação de extratores de 
ar ou exaustores eólicos. 

 

 

Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano Todos os 

trabalhadores da 
Educação 

(professores, 
segundos 

professores, 
auxiliares, equipe 

técnica, 
administrativa, 

pedagógica, 
limpeza, 

alimentação, 
serviços gerais, 

transporte escolar 

Higienização 

Ventilação  

Instalação de 
exautores 

Álcool 70º R$ 8,90 

Sabonete R$ 7,50 

Exaustores 50 cm  

R$ 270.00 

Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação precoce de 
sintomas compatíveis com a COVID-19 (febre aferida ou referida, 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios 
olfativos ou gustativos); 

Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano Todos os 

trabalhadores da 
Educação 

(professores, 
segundos 

professores, 
auxiliares, equipe 

técnica, 
administrativa, 

pedagógica, 
limpeza, 

alimentação, 
serviços gerais, 

transporte escolar 

Monitorar  Não há 



 

Utilizar, preferencialmente, espaços abertos para que os trabalhadores 
realizem suas refeições ou lanches. Evitar a utilização da sala de professores 
(ou afins) para realizar alimentação. 

 

Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano Todos os 

trabalhadores da 
Educação 

(professores, 
segundos 

professores, 
auxiliares, equipe 

técnica, 
administrativa, 

pedagógica, 
limpeza, 

alimentação, 
serviços gerais, 

transporte escolar 

Uso de espaços 
abertos 

Não há 

Oferecer atividades escolares/educacionais presenciais, garantindo 
distância mínima de 1,0 m (um metro) entre as pessoas em salas de aula, 
exceto nos demais espaços, principalmente de alimentação, onde deve ser 
mantida distância de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas  

 
Unidade 
Escolar 

 
Durante a Vigência 

deste Plano 

Comissão Escolar/ 
Secretaria de 

Educação/ Comitê 
Municipal de 

Enfrentamento a 
Pandemia 

Atividades presenciais 
para garantia do 

direito à educação. 

Seguindo 
rigorosamente todos 

os cuidados e 
regramentos 

sanitários  

- Não há 

 

 
  

   

Modalidades de ensino ofertadas serão:  

a) 100 % presencial (todos os dias), respeitando 1 m de 
distanciamento 

 

 
Unidade Escolar 

 
Durante a Vigência 

deste Plano 

Comissão Escolar/ 
Secretaria de 

Educação/ Comitê 
Municipal de 

Enfrentamento a 
Pandemia 

Aulas 100% presencial Não há 

- Os estudantes que por razões médicas em decorrência da COVID-19 não 
puderem retornar ao regime presencial, deverão comprovar a necessidade 
de afastamento por laudo médico. 

- Neste casos a rede de ensino deverá oferecer estratégias de atendimento, 
assegurando o ensino aprendizagem do estudante. 

- O estudante deverá ser reavaliado semestralmente, reapresentando novo 
laudo que demonstre a necessidade da continuidade do afastamento ou a 

 
Unidade Escolar 

 
Durante a Vigência 

deste Plano 

 

Estudantes que por 
razões médicas não 
poderão retornar ao 

ensino presencial 

 

Comprovação via 
laudo médico 

 

Não Há 



 

 
 

possibilidade de retorno às atividades presenciais. 

 
Organizar cada sala de aula, de forma que cada estudante utilize todos os dias 
à mesma mesa e a mesma cadeira. 

 

Unidade 
escolar 

 
Durante a 

Vigência deste 
Plano 

 
Secretaria de 

Educação e 
Diretores 

Adesivar as carteiras 
com nomes dos 
alunos. 

- folha A4 
Impressão R$0,10 

a folha 
-plastificação 

- fita adesiva – 
4,00 a  unidade    

Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários de cada turma, de 
forma a condensar as aulas do mesmo professor, de forma que cada 
professor mude o mínimo possível de sala. 

 

 

Unidade 
Escolar 

 

Durante a 
Vigência deste 
Plano 

 

Equipe Gestora e 
Equipe Pedagógica 

 
- 1 professor por 

turma; 
- Aulas 

concentradas no 
mesmo dia 

 
Impressão R$ 0,10 

a folha 
- folha A4  

Atualizar contatos de emergência dos estudantes ou dos responsáveis e dos 
profissionais, assim como mantê-los permanentemente atualizados.  
 
Adotar estratégias eficazes de comunicação com a comunidade escolar, 
priorizando canais virtuais e a audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS 
a pessoas com deficiência auditiva e/ou surdez; 

 
 

Unidade 
Escolar 

 
 

Permanente 

 
 

Equipe Gestora 

 
 

Whatsapp/ 
Ligações/Cadastro 

 
       - Internet escola 

        - custo telefônico 

        - Impressões 0,10 a 
folha 
        - folha A4 

Priorizar reuniões por videoconferência; quando não for possível, 
reduzir ao máximo o número de participantes e sua duração, manter o 
espaço com ventilação cruzada, mantendo todos os regramentos 
sanitários. Em extensão para as pessoas com necessidades especiais, 
buscar assessoria e suporte dos serviços de Educação Especial para 
adequações e acesso às informações; 

 
Sec. De 

Educação/ 
Unidade Escolar 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

 
Sec. Educação/ 

Equipe Gestora e 
Equipe 

Pedagógica. 

 
Utilizar aplicativos 

como Google meet,  
Zoom. 

 
 

- Internet escola 

 



 

 
 

- A realização de atividades dentro dos estabelecimentos de ensino, como 
festas, comemorações, reuniões para entrega de avaliações, formaturas, feiras 
de ciências, apresentações teatrais, entre outras, deverão seguir: 
 
a) Para realização de eventos de até 500 participantes, o estabelecimento de 
ensino deve evitar atividades que causem aglomerações, mantendo as regras 
sanitárias de distanciamento referentes a cada tipo de evento, dando 
preferência a locais externos e com ventilação natural, devendo ser 
obrigatório o uso de máscaras de proteção facial conforme a faixa etária para 
todos os participantes; 
 
 b) Para realização de eventos de grande porte ou de massa acima de 500 
participantes, incluindo eventos esportivos, será obrigatório o cumprimento do 
protocolo Evento Seguro, conforme orienta a Portaria SES Nº 1398 de 23 de 
dezembro de 2021, ou outra que vier a substitui-la. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 
Escolar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante a 
vigência do plano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sec. Educação/ 
Unidade Escolar 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Seguir o protocolo 

da portaria 
específica; 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Não há 

 
As saídas para estudos poderão ser realizadas, devendo atender aos regramentos 
sanitários:  
a) utilização de máscaras conforme a idade durante todo o período da saída;  
b) a capacidade do veículo de transporte deverá seguir a regulamentação do 
transporte escolar;  
c) caso ocorra alimentação no período da saída de estudos, deverão ser seguidas 
as regras de alimentação escolar;  
d) evitar a dispersão dos estudantes, procurando restringir a circulação entre 
grupos diferentes 

 

 

 

 

 

Unidade 
Escolar 

 

 

 

 

 

Durante a 
vigência do 

Plano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe 
Gestora/comiss

ão escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Seguir protocolo da 
portaria específica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não há 

 
As aulas de Educação Física que contemplam o currículo escolar devem seguir 
o regramento sanitário estabelecido na Portaria Conjunta SES/FESPORTE nº 

1016, de 13 de setembro de 2021 , ou outra que vier a substituí-la, a qual 

define critérios para a retomada das competições, treinamentos esportivos e 
práticas esportivas, conforme resultado da matriz de avaliação de risco 
potencial regional;  
a) É vedado o uso de quadras e ambientes para público externo de forma 
concomitante com os alunos;  
b) A escola é responsável pelo cumprimento do regramento sanitário imposto 

na Portaria Conjunta SES/FESPORTE nº 1016 de 13 de setembro de 2021, 

 

Unidade 
Escolar 

 

Durante a 
vigência do 

Plano. 

 
Equipe 

Gestora/comiss
ão escolar 

 
- Seguir protocolo da 

portaria específica 

 
 

Não há 



 

ou outra que vier a substituí-la quanto ao uso da quadra e ambientes 
esportivos para público externo; 

 c) Caso o uso de quadras e ambientes esportivos por público externo seja 
realizado em horário escolar, o acesso aos mesmos deve ser dado de forma 

independente sem cruzamento com os alunos regulares da escola. 
 

 
As aulas de Educação Física, que contemplam o currículo escolar, devem 

preferencialmente ser planejadas e executadas em espaços abertos (ar livre), 

caso não seja possível, manter a distância de 1 m entre os participantes. 
Fica proibida a prática de esportes que envolvam superfícies e objetos que não 
possam ser higienizados. 
Preferencialmente evitar atividades com contato físico. 

 

 
 
 
 
 

Unidade 
Escolar 

 
 
 
 
 

Durante a 
vigência do 

Plano. 

 

 
Equipe Gestora 

Equipe/ 
Pedagógica / 
professor da 

disciplina. 

 
 
 
 

 
-Seguir normas 

sanitárias 

 
 
 
 

 
Não há 
Álcool 70º R$ 8,95 

Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e trabalhadores sobre 
as medidas de prevenção, monitoramento e controle da transmissão da 
COVID-19, com ênfase na correta utilização, troca, higienização e 
descarte de máscaras em lixeira com tampa e acionamento por pedal ou 
guardá-la, em caso de máscara de tecido, para posterior higienização, 
bem como na adequada higienização das mãos e de objetos, na 
manutenção da etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento 
social seguro, sempre em linguagem acessível para toda a comunidade 
escolar; 

 
 
 
 

Unidade 
Escolar 

 
 
 

 
Permanente 

 
 
 

Equipe Gestora/ 
Comissão 
Escolar e 

estudantes. 

 
 

 
Produção 

de/comunicados/ 
vídeos informativos 

pelo Whatsapp 

 
 

-Internet escola 

 
 

 

 

Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e objetos, com 
antecedência, aos estudantes público-alvo da educação especial e/ou AEE – 
Atendimento Educacional Especializado, principalmente aos alunos com 
deficiência visual e Transtorno de Espectro Autista (TEA).  

 

 
Unidade 
Escolar 

 
 

Permanente 

 

Comissão 
Escolar/ Equipe 

pedagógica e 
professores. 

 
- Comunicados aos pais,       

Cartazes; Whatsapp 
-Sinalizar com cartazes; 

Reuniões virtuais. 
 

 

 

-impressão 
– R$ 0,10 a 

folha 
- cartolina 
R$1,00 a 

folha 
- pincel 

atômico R$ 
3,90 a 

unidade 
- fita 

adesiva – 
R$4,00 

-folha A4 
-

Plastificaçã
o 



 

 

 

Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos espaços físicos e à 
prevenção e ao controle do COVID-19, em linguagem acessível à comunidade 
escolar, e quando aplicável, afixar cartazes com as mesmas normas em local 
visível de circulação, tais como: acessos aos estabelecimentos, salas de e de aula, 
banheiros, refeitórios, corredores, dentre outros. 

 
 

 
 
 

Unidade 
Escolar 

 
 

 
Permanente 

 
 
 

Equipe Gestora/ 
Comissão Escolar 

 
 

 
- Seguir normativas e 

orientações 

 
-impressão 
– R$ 0,10 a 

folha 
- cartolina 
R$1,00 a 

folha 
- pincel 

atômico R$ 
3,90 a 

unidade 
- fita 

adesiva – 
R$4,00 

-folha A4 
-

plastificaçã
o 
 

 
Conhecer todos os regramentos sanitários vigentes aplicáveis, procurando 
documentar em atas ou evidenciar as ações adotadas pelo estabelecimento de 
ensino, em decorrência do cumprimento/descumprimento destes regramentos. 

 

 
Unidade 
Escolar 

 

 
Durante a 

vigência do 
Plano. 

 

Equipe Gestora/ 
Comissão escolar 

 

-Comunicar responsável 

 

 

 

Livro Ata – 
R$8,00 a 
unidade 

Os programas e projetos intersetoriais, ou atividades que são desenvolvidos por 
profissionais que não fazem parte do corpo docente da unidade escolar, poderão realizar 
atividades no ambiente escolar conforme os seguintes critérios: 
 

a) deverá ser organizado e planejado de acordo com a necessidade da Unidade 
Escolar e sob permissão do mantenedor; 
 

b) o trabalhador que atuará no desenvolvimento do programa deverá estar com 
a imunização contra a COVID-19 completa; 
 

c) não poderão ocorrer programas presenciais simultaneamente na mesma turma. 

 
 
 

Unidade Escolar 

 
 
 

Durante a vigência 
do Plano. 

 
 
 

Equipe Gestora/ 
Comissão escolar 

 
 
 
Seguir protocolo dessa 
portaria especifica 

 
 
 

Não há 



 

 

Diretores Escolares e Administradores Escolares devem acompanhar juntamente 
com as autoridades de saúde locais, a evolução de casos positivos, no município 
e nos adjacentes, de forma a gerenciar o funcionamento do estabelecimento  
conforme estabelecido no Plano de Contingência do Município e da Instituição 
de Ensino, conforme determina a Nota Informativa nº 002/2021 ou outra que 
vier a substitui-la e orientações dos órgãos sanitários. 

 

Sec. De 
Educação/ Sec. 

De Saúde/ 
Unidade Escolar 

Durante a 
vigência do 

Plano. 

Sec. De Educação/ 
Sec. De Saúde/ 

Unidade Escolar 

Relatório de 
monitoramento (diário 
e quinzenal) e Boletins 
informativos. 

Utilizar aplicativos 
para aplicação e 

armazenamento das 
informações (Drive). 

Pen drive 
- R$ 35,00 
a unidade 

Em situações de surto de COVID-19 no estabelecimento de ensino, a instituição 
deve informar imediatamente às autoridades de vigilância epidemiológica e 
sanitária competentes para as medidas cabíveis. 

 

Sec. De 
Educação/ Sec. 

De Saúde/ 
Unidade Escolar 

Durante a vigência 
do Plano. 

Direção das 
escolas 

Informar 
imediatamente às 

autoridades de 
vigilância 

epidemiológica e 
sanitária 

Não há 

Estabelecer entre Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de 
COVID-19, Comitês Escolares de Gerenciamento da Pandemia de COVID-
19 e os órgãos de saúde municipais, fluxo de testagem a ser realizada pela 
rede de saúde, para o diagnóstico de COVID-19 de pessoas sintomáticas 
e assintomáticos que tiveram contato com casos confirmados de COVID-
19 como uma importante medida para identificação e isolamento dos 
casos, interrompendo a cadeia de transmissão dentro do ambiente 
escolar 

Sec. De 
Educação/ Sec. 

De Saúde/ 
Unidade Escolar 

Durante a vigência 
do Plano. 

Comitê 
Municipal 

Fluxo de testagem R$ 30,00 

Divulgar e orientar alunos, trabalhadores e visitantes que não é 
recomendado durante a pandemia de Covid-19:  
a) Comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços e beijos; 
b) Compartilhar material escolar como: canetas, cadernos, réguas, 
borrachas e similares;  
c) Compartilhar objetos de uso pessoal como: roupas, toalhas, escova de 
cabelo, maquiagens, brinquedos, pratos, copos e similares. 

Sec. De 
Educação/ Sec. 

De Saúde/ 
Unidade Escolar 

Durante a vigência 
do Plano. 

Direção das 
escolas 

 
-Informativos online nos 
grupos de Whatsapp 
  

  
internet 



 

 

 
 MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL 

As medidas de higiene pessoal são as recomendações a serem seguidas com intuito de minimizar, tanto o contágio direto quanto o indireto, 
por intermédio de ações a serem realizadas de forma individualizadas, tanto por parte de estudantes quanto de profissionais e visitantes. 

 
O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 

Divulgar para estudantes e profissionais sobre a necessidade e 
importância de evitar tocar os olhos, nariz e boca, além de higienizar 
sistematicamente as mãos, especialmente nas seguintes situações: 
a) após o uso de transporte público; 
b) ao chegar na unidade escolar; 
c) após tocar em superfícies tais como: maçanetas das portas, 
corrimãos, interruptores; 
d) após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; 
e) antes e após o uso do banheiro; 
f) antes de manipular alimentos; 
g) antes de tocar em utensílios higienizados; 
h) antes e após alimentar os estudantes; 
i) antes das refeições; 
j) antes e após cuidar de ferimentos; 
k) após a limpeza de um local e/ou utilizar vassouras, panos e 
materiais de higienização; 
l) após remover lixo e outros resíduos; 
m) após trocar de sapatos; 
n) antes e após o uso dos espaços coletivos; 
o) antes de iniciar e após uma nova atividade; 
 

 Unidade escolar    Permanente  Equipe gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 
Escolar 
 

- Banner 
-Faixas informativas 
-Informativos online nos 
grupos de Whatsapp 
-Agente Educacional 
para monitorar e 
orientar, demonstrando 
quando necessário. 
 

 - Contratação Agente 
educacional R$ 1500,00 
(mensais) 
- Banner R$45,00 o metro 
- Faixas R$15,00 o metro 

Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos ambientes da 
Unidade Escolar, dispensadores de álcool 70% ou preparações 
antissépticas de efeito similar, devendo ser orientada e estimulada à 
constante higienização das mãos. E estimular com que cada aluno, 
profissional tenha seu próprio recipiente de antiséptico. 

 

Unidade escolar Permanente Equipe gestora / Sec. De 
Saúde/Sec. Educação 

 

Dispenser/álcool 
gel 

 

Dispenser: 
R$26,00 – a 

unidade 
R$ 1.170,00 
Álcool Gel : 

Galão 5 litros 
– R$45,00 un 
30 un/mês – 
R$1.350,00 

 



 

. É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual de tecido 

não tecido (TNT), ou de tecido de algodão ou do tipo PFF2/NP5, por 

alunos com idade de 6 anos de idade, trabalhadores de educação  e 
visitantes durante todo o período de permanência no estabelecimento 
de ensino.  

Para alunos menores de 6 anos e para aqueles portadores de 
deficiências ou transtornos que tornem difícil o uso de máscaras, 
orienta-se o seguinte: 

a. Crianças de 0 a 2 anos e 11 meses não devem utilizar máscaras 
devido ao risco de asfixia;  

b. Para crianças de 3 a 5 anos e 11 meses de idade, a máscara deve ser 
utilizada sob supervisão;  

c. Alunos com transtorno do espectro autista, com deficiência 
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras 
deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de 
proteção facial, a obrigação será dispensada, conforme declaração 
médica, que poderá ser obtida por meio digital, de acordo com Lei nº 
14019/2020: 

I. o atestado médico de que trata a alínea c, deve conter o motivo pelo 
qual a pessoa com deficiência não pode estar utilizando a máscara, que 
é um equipamento extremamente importante para proteção individual;  

II. orienta-se que os estudantes da educação especial, que em virtude 
das suas especificidades não conseguem permanecer com a máscara, 
para que os profissionais que o atendem (professores, segundo 
professores, professores de AEE, entre outros), realizem intervenções 
no sentido de possibilitar a aprendizagem do uso da máscara, podendo 
ser utilizadas estratégias de temporalidade, (aumento gradativo do 
tempo de uso da máscara) e pedagógicas, sendo fundamental a 
participação da família nesse processo; 

 

III. Para os profissionais da educação que atuam com estudantes que 
não se adequam ao uso de máscaras recomenda-se o uso de máscaras 
tipo N95/PFF2, principalmente em locais pouco ventilados. Na 
indisponibilidade do referido equipamento, orienta-se proteção dupla, 
utilizando máscara descartável e máscara de tecido 
concomitantemente, formando dupla barreira, recomenda-se além do 
uso da máscara, utilizar também o face shield;  

IV. Para as máscaras descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de 
tecido de algodão, orienta-se que a troca seja realizada a cada 2 (duas) 
horas ou quando tornarse úmida (se antes deste tempo), conforme 

Unidade Escolar Durante a 
vigência do 
Plano ou 
determinação 
dos Órgãos 
Sanitários. 

 

Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 

Escolar 
 

Reuniões online, 
panfletos, cartazes; 

 
- uso de máscaras 

descartáveis; 
 

 
- Panfletos 

R$700,00 (1000 
unidades) 

 



 

previsto na Portaria SES nº 224, de 03 de abril de 2020, ou outros 
regramentos que venham a substituí-la;  

V. Para as máscaras modelo N95/PFF2, orienta-se a utilização durante 
todo o período de atuação, podendo ser alternado o uso com máscaras 
do tipo descartável ou tecido, nos intervalos das aulas. Para 
higienização da máscara, não se recomenda a utilização de álcool nem 
lavação. A máscara após cada uso, deve ser deixada em ambiente 
ventilado por 3 dias até a próxima utilização. A máscara deve ser 
descartada, quando apresentar sinais de desgaste, como surgimento de 
fiapos, afrouxamento dos elásticos ou do ajuste da face. Realizar teste 
de vedação, cobrir a N95/PFF2 com as mãos higienizadas em concha, 
sem forçar a máscara sobre o rosto, soprar suavemente, se houver fuga 
de ar a máscara deve ser descartada. Seguir sempre as orientações do 
fabricante;  

VI. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e trabalhadores 
sobre as máscaras, enfatizando a correta utilização, troca, higienização 
e descarte em lixeira com tampa e acionamento por pedal, e ou guarda 
da mesma em caso de máscara de tecido, para posterior higienização, 
bem como na adequada higienização das mãos e de objetos, na 
manutenção da etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento 
social seguro, sempre em linguagem acessível para toda a comunidade 
escolar. 

VII - Designar e identificar locais e recipientes adequados para 
descarte correto de máscaras usadas; 

Disponibilizar álcool a 70% ou preparações antissépticas de efeito 
similar para cada professor, recomendando a freqüente higienização 

das mãos. 

 

Unidade Escolar Permanente Sec. Educação/ Equipe 
Gestora 

 

- Álcool gel 500ml com 
pumper 

 

R$14,00un 
140un mês total 

R$ 1.960,00 

Os professores devem higienizar as mãos e substituir a máscaras ao 
final de cada aula (a cada mudança de sala) e ao final do seu turno 

Unidade Escolar Permanente Professores  Máscaras  R$ 49,90 cx 

Os servidores devem manter as unhas cortadas ou aparadas, os cabelos 
presos e evitar o uso de adornos, como anéis e brincos. 

 

Unidade Escolar 
 

Permanente  
Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 

Escolar 
 

Reuniões online, 
regimento interno, 
panfletos, cartazes, 

entre outras 
estratégias a serem 

definidas pela 
unidade escolar 

 
- Panfletos 

R$700,00 (1000 
unidades) 

 



 

Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados necessários a serem 
adotados em casa e no caminho entre o domicílio e unidade escolar 

Unidade Escolar Permanente Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 

Escolar 
 

Panfletos, cartazes,          
entre 

outras estratégias 
a serem definidas 

pela unidade 
escolar. 

 

-impressão – R$ 0,10 a 
folha 

- cartolina R$1,00 a 
folha 

- pincel atômico R$ 
3,90 a unidade 
- fita adesiva – 

R$4,00 
-folder- 700,00 

(1.000) 

Orientar e estimular estudantes, profissionais e visitantes à aplicação da 
“etiqueta da tosse”. 

Unidade Escolar Permanente Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 

Escolar 
 

Panfletos, cartazes,  
entre outras estratégias 
a serem definidas pela 

unidade escolar. 
 

-impressão – R$ 0,10 
a folha 

- cartolina R$1,00 a 
folha 

- pincel atômico R$ 
3,90 a unidade 
- fita adesiva – 

R$4,00 
-folder- 700,00 

(1.000) 

Orientar estudantes e profissionais a usar lenços descartáveis para 
higiene nasal e bucal e a descartá-los imediatamente em lixeira com 
tampa, preferencialmente de acionamento por pedal ou outro 
dispositivo. 

Unidade Escolar Permanente Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 

Escolar 
 

Panfletos, cartazes,  
entre outras estratégias 
a serem definidas pela 

unidade escolar. 
- Dispenser papel 

higienico 
- Dispenser papel 

toalha 
- lixeiras com 

pedal 
-saco de lixo 

- papel toalha 
interfolhado 

- papel higienico 
interfolhado 

- alcool gel 70 
para higienizar as 

mãos 
- saco 

transparente. 

- dispenser com 
papel higiênico 

R$ 50,00 a 
unidade 

(interfolhado); 
- dispenser de 
papel toalhas – 

R$ 50,00 a 
unidade 

-lixeiras 50l com 
pedal – R$ 
180,00 a 
unidade 

-saco de lixo – 
R$ 5,90 a 
unidade 

- papel toalha 
interfolhado R$ 

20,00 (1.000 
folhas) 

- papel higiênico 
interfolhado R$ 



 

70,00 (10.000 
unidades) 

- Alcool gel – 
galão 5 litros – 

R$ 50,00 a 
unidade 

-saco 
transparente 

0,30 uni. 

Orientar alunos com deficiência visual a realizarem a higiene das mãos, 
bem como de sua bengala de uso pessoal após a utilização, 
principalmente, ao andar em espaços abertos. 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano 

Educadores 
Diretores 

Alunos 
 

Orientação Não há 

Propor que as atividades pedagógicas sejam realizadas, em espaços 
abertos e/ou bem ventilados. 
 

Unidade escolar Durante a vigência do 
Plano 

Educadores 
Diretores 

Alunos 
 

Utilizar diferentes 
espaços para 

desenvolver as 
atividades 

Não há 

 



 

 
 

 
MEDIDAS PARA A READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA CIRCULAÇÃO SOCIAL 

A readequação dos espaços para circulação social é uma atividade fundamental no processo organizacional a fim de minimizar a evolução da contaminação pelo COVID-19, sendo importante a 
racionalização da utilização dos espaços, em sua forma e em sua cronologia, também há a necessidade de uma nova postura no comportamento dos indivíduos, portanto se recomenda: 

  

O quê (W2) 
 

Onde (W3) 
 

Quando (W4) 
 

Quem (W5) 
 

Como (H1) 
 

Quanto custa (H2) 
 

 

Organizar o espaço da sala de aula, quando possível, de forma que cada 
estudante se acomode individualmente, de forma a utilizar todos os 
dias à mesma mesa e a mesma cadeira, identificandoas; 
 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe do Plancon 
escolar 

Gestores 

Medir e demarcar Fita R$ 30,00 
 

 

Manter as medidas de distanciamento social nos espaços coletivos da 
escola, como, bibliotecas, refeitórios, pátios, evitando aglomerações 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe do Plancon 
escolar 

Gestores 

Medir e demarcar Fita R$ 30,00 

 

 

Estabelecer e respeitar o teto de ocupação compreendido como o 
número máximo permitido de pessoas presentes simultaneamente 
no mesmo ambiente, disponibilizando esta informação nos locais, 
conforme previsto na legislação do sistema de educação a qual a 
instituição de ensino se enquadra. 

 
 

Unidade 
Escolar 

 
 

Durante a vigência 
do Plano. 

 
 

Equipe Gestora/ 
Comissão Escolar 

 

 
Cartaz Afixado 

-impressão – R$ 
0,10 a folha 

- cartolina R$1,00 a 
folha 

- pincel atômico R$ 
3,90 a unidade 
- fita adesiva – 

R$4,00 
-folha A4 

- plastificação 
 

O 

      
 

  Estabelecer sentido único nos corredores, para coordenar os fluxos de 

entrada, circulação e saída de alunos e trabalhadores, evitando 
cruzamentos e aglomerações. 
 

 

 
Unidade 
Escolar 

 

 
Durante a vigência do 

Plano. 

 
Equipe Gestora/ 
Comissão Escolar 

 
- Cones 

-  Fita demarcatória 
- fita adesiva colorida 

- Fita 
demarcatória R$ 

27,00 – a unidade 

- Cones – R$ 
15,00 a unidade 

- Fita adesiva 
demarcatória – 

R$ 12,00 a 
unidade 

 



 

 

 

Definir pontos exclusivos para entradas e saídas nos estabelecimentos 
que disponham de mais de um acesso. Para estabelecimentos que 
disponham de um único acesso, definir e identificar áreas para acessos 
e saídas, de forma a proporcionar condições que evitem ou minimizem 
o cruzamento e congestionamentos das pessoas na mesma linha de 
condução, se necessários, escalonar horários; 

 
Unidade 
Escolar 

 

 
Durante a vigência do 

Plano. 

 
Equipe Gestora/ 
Comissão Escolar 

 
- Placas  

sinalizadoras/demarcação 
- Definir portões; 

 

 
- Placas sinalizadoras – R$ 

15,00 a unidade 

 

 

      
 

 

Organizar, os horários de intervalo das refeições, de utilização de ginásios, 
bibliotecas, pátios entre outros, sendo proibida a aglomeração de alunos e 
trabalhadores nas áreas comuns. 

 

Unidade 
Escolar 

 

Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe Gestora/ 
Equipe 

pedagógica/Comissã
o Escolar 

-  Documentar através dos 
protocolos escolares. 

- Adesivos: 5,00 uni 
-fita demarcação: 27,00 

uni 

 

      
 

Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores ou visitantes no interior das 
dependências dos estabelecimentos de ensino, porém nos casos em que o 
acesso ocorrer, devem ser agendados previamente, preservando as regras de 
distanciamento mínimo obrigatório e respeitar o uso obrigatório de máscara. 
Assegurar que todos os pais, responsáveis ou cuidadores, cumpram. 

as regras de uso de máscara e de distanciamento mínimo obrigatório 
nas dependências externas do estabelecimento de ensino, na entrada 
ou na saída de alunos e, quando aplicável, sinalizar no chão a posição a 
ser ocupada por cada pessoa; 

Unidade 
Escolar 

 

Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe Gestora/ 
Comissão Escolar 

Orientações - Adesivos: 5,00 uni 
Fita de demarcação: 27,00 

un 

 

      
 

Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos bebedouros que permitam a 
ingestão de água diretamente, de forma que se evite o contato da boca do 
usuário com o equipamento. Caso não seja possível lacrar ou remover o 
sistema de torneiras com jato de água, o bebedouro deve ser substituído por 
equipamento que possibilite a retirada de água apenas em copos descartáveis 
ou recipientes de uso individual, mantendo disponível álcool a 70% ao lado do 
bebedouro, com recomendação de higienização das mãos antes e após a 
retirada da água. 

 

 

Unidade 
Escolar 

 

Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe Gestora/ 
Comissão Escolar 

- Uso de Copos 
descartáveis; 

- Alunos levarem suas 
Garrafas individuais 

identificadas; 
 
 

- Copos 
descartáveis: 2 

caixas com 5.000 
un por mês 
R$200,00 

-bebedouros R$ 
400,34 

 

 

 

Deverá ser mantida a presença de trabalhador na entrada e saída do 
estabelecimento de ensino, de modo que se mantenham organizados os 
fluxos de entrada e saída de alunos e trabalhadores, a fim de se respeitar as 
medidas de prevenção, especialmente, com relação ao uso de máscara, o uso 
de álcool em gel ou preparação antisséptica de efeito similar, evitando a 
aglomeração de pessoas; 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe 
gestora/Agente 

educacional 

Orientação e 
acompanhamento, afim de 

garantir as medidas de 
prevenção. 

- Agente educacional: 
1,500,00 

 



 

 
 

 

Fica facultada a aferição da temperatura dos alunos, trabalhadores e 
visitantes, previamente ao seu ingresso nas dependências do estabelecimento 
de ensino.  

 

 

Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas nos espaços físicos de 
circulação social aos estudantes/crianças público-alvo da educação especial. 

 

 

 
Unidade Escolar 

 
Durante a vigência do 

Plano. 

 
Equipe 

gestora/Equipe 
pedagógica 

 
Divulgação grupos 

Whatsapp/ Comunicado aos 
pais 

 
Impressão R$0,10 a 

unidade; 

 

 

Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os filhos em casa quando 
estiverem doentes ou apresentarem sintomas. 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano. 

Sec. 
Educação/Equipe 
gestora/Equipe 

pedagógica 

Divulgação grupos 
Whatsapp/ Comunicado aos 

pais/ Termo de 
responsabilidade 

Impressão R$0,10 a 
unidade; 

 

      
 

Comunicar à equipe a importância de estar vigilante quanto aos sintomas e de 
manter contato com a administração da unidade caso apresentem algum 
sintoma. 

 

 

Unidade Escolar 
 
 
 
 

Durante a vigência do 
Plano. 

 
 
 

Sec. 
Educação/Equipe 
gestora/Equipe 

pedagógica 

 

Orientações 

 
 
 
 

Não há 

 
 
 
 

 



 

 

 

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 
A implementação de medidas de distanciamento social é recomendável para toda comunidade escolar, quer sejam estudantes, professores, outros profissionais e visitantes. Esta atividade é  

indispensável para minimizar a evolução da contaminação pelo COVID-19, havendo a necessidade uma nova postura no comportamento de toda comunidade escolar, recomenda-se: 
  

O quê (W2) 
 
 

 

Onde (W3) 
 

Quando (W4) 
 

Quem (W5) 
 

Como (H1) 
 

Quanto custa (H2) 
 

  
Respeitar o limite definido para capacidade máxima de pessoas em 
cada ambiente, em especial, em salas de aulas, bibliotecas, 
ambientes compartilhados, afixando cartazes informativos nos 
locais; 

 

 
Unidade 
Escolar 

 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão Escola 

Reuniões online, 
orientações, cartazes, 

entre outras estratégias a 
serem definidas pela 

unidade escolar 

 
-impressão – R$ 

0,10 a folha 
- cartolina R$1,00 a 

folha 
- pincel atômico R$ 

3,90 a unidade 
- fita adesiva – 

R$4,00 
 

 

    
 

 

Orientar os estudantes, professores, profissionais e visitantes a 
manter o distanciamento recomendável em todos os momentos, que 
é de 1,0 m (um metro) a  1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas; 

Unidade 
Escolar 

Durante a vigência 
do Plano. 

Equipe Gestora/ 
Comissão Escolar 

Reuniões, cartazes 
orientações entre outras 

estratégias a serem 
definidas pela unidade 

escolar 

Não há 

 
   

  

Divulgar e orientar os estudantes, profissionais e visitantes que não 
é permitido: 

     

a) Comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços e 
beijos; 
b) Compartilhar material escolar, como brinquedos, canetas, 
cadernos, réguas, borrachas entre outros; 
c) Compartilhar objetos pessoais, como roupas, escova de 
cabelo, maquiagens, brinquedos e semelhantes; 

 
Unidade 
Escolar 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

Equipe 
Gestora/Equipe 

Pedagógica e 
Comissão Escolar 

Reuniões, orientações 
entre outras estratégias a 

serem definidas pela 
unidade escolar 

-impressão – R$ 
0,10 a folha 

- cartolina R$1,00 a 
folha 

- pincel atômico R$ 
3,90 a unidade 
- fita adesiva – 

R$4,00 
 

 
  

 
  

 



 

 

 - Disponibilizar equipamentos de higiene adequados e em número 
suficiente como; dispensadores de álcool a 70%, lixeiras com tampa 
de dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das 
mãos (como lixeira com pedal); 
- Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção 
adequadas de materiais, superfícies e ambientes aos trabalhadores 
responsáveis pela limpeza; 
- Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e higienização 
regularizados pela ANVISA e ao fim que se destinam; 
- Realizar diariamente procedimentos que garantam a higienização 
dos ambientes do estabelecimento, intensificando a limpeza com 
desinfetantes próprios para esta finalidade; 
- Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno, com 
soluções de hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro 
desinfetante indicado para este fim; 

- Higienizar, a cada troca de turno, as superfícies de uso comum 
em todos os ambientes do estabelecimento de ensino, tais 
como: carteiras, cadeiras, maçanetas das portas, corrimãos,  
interruptores, puxadores, bancos, mesas, acessórios em 
instalações sanitárias, com álcool a 70% ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, respeitando a 
característica do material quanto à escolha do produto; 
-  Intensificar a frequência da higienização das instalações sanitárias;  
- Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários providos de 
sabonete líquido, toalha descartável, álcool a 70% ou preparações 
antissépticas de efeito similar 
-  Higienizar, após cada uso, materiais e utensílios de uso comum 
como: colchonetes, tatames, entre outros; 

 
 

Unidade 
Escolar 

 
 

Durante a vigência 
do Plano. 

 

Equipe Gestora / 
Profissionais 

Serviços Gerais 

Limpeza geral 
Higienização de sanitários 

Limpeza de refeitório e 
sanitários 

Higienização de 
equipamentos 

Álcool 70° R$ 
8,90 

Lixeiras com 
pedal R$ 

59,90 
Água sanitária 

R$ 3,90 
Desinfetante 

R$ 3,90 
Detergente R$ 

1,99 

 

  

 
Manter disponível nos banheiros: sabonete líquido, toalhas de 
papel e preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por 
cento) em formato de gel. Sendo vedado o uso de toalhas coletivas 
de pano. 

 
 

Unidade 
Escolar 

 
 

Durante a vigência 
do Plano. 

 

Equipe Gestora / 
Profissionais 

Serviços Gerais 

 

 
- Dispenser papel higienico 

- Dispenser papel 
toalha 

- lixeiras com pedal 
-saco de lixo 

- papel toalha 
interfolhado 

- papel higienico 
interfolhado 

- alcool gel 70 para 

- dispenser 
com papel 

higiênico R$ 
50,00 a 
unidade 

(interfolhado; 
- dispenser de 
papel toalhas 
– R$ 50,00 a 

unidade 
-lixeiras com 

17l pedal – R$ 

 

Medidas de higienização e sanitização de ambientes 



 

higienizar as mãos 38,00 a 
unidade 

-lixeiras com 
50l pedal – R$ 

180,00 a 
unidade 

-saco de lixo – 
R$ 5,90 a 
unidade 

- papel toalha 
interfolhado 

R$ 20,00 
(1.000 folhas) 
- papel higiênico 
interfolhado R$ 
70,00 (10.000 

unidades 
 

Identificar com o nome de cada aluno, os carrinhos de bebês, de 
modo que cada criança use o seu todo dia. Higienizar após cada uso, 
materiais e utensílios de uso comum, como colchonetes, cobertores, 
entre outros. 

 
Unidade 
Escolar 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

 

Profissionais 
Serviços Gerais 

 
- Conforme cronograma 
estabelecido na escola; 

- Lavar e manter 
embalados; 

- manter o mesmo 
cobertor até o final do 
turno para o mesmo 
aluno, assim como 

demais roupas de cama e 
travesseiros. 

 
 
 

- Sabão em pó R$ 
18,00 (a unidade 

- Amaciante – 
R$12,00 unidade 

- Água sanitária R$ 
8,00 unidade 

-Sacos plásticos 

Intensificar, quando possível, a utilização de iluminação natural 
(entrada de sol) e a manutenção de portas e janelas abertas para a 
ventilação natural do ambiente, tanto para salas de aulas, ambientes 
comuns e de deslocamento. Quando existir sistemas de climatização 
artificial e forem aplicáveis os Planos de Manutenção, Operação e 
Controle (PMOC), estes devem estar implementados e atualizados. 

 
 

 
 

 
Unidade 
Escolar 

 
 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão escolar/ 
Equipe Docente. 

 
 
 

- Conforme Plancon 
Escolar 

 
 

 
- Não há 



 

 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS 
A higienização de materiais é uma atividade importante no controle da disseminação do COVID-19 na sua forma indireta, 

e esta pode ter grande potencial de contágio, requerendo cuidados especiais, tendo-se como recomendações: 
  

O quê (W2) 
 

Onde (W3) 
 

Quando (W4) 
 

Quem (W5) 
 

Como (H1) 
 

Quanto custa (H2) 
 

  

Orientar estudantes e profissionais a higienizar regularmente os 
objetos de uso pessoal, inclusive celulares, com álcool 70% (setenta 
por cento) ou solução sanitizante de efeito similar. 
 

 

 

 
Unidade 
Escolar 

 
 

 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

 
 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão escolar/ 
Equipe Docente. 

 

 

Orientações, entre outras 
estratégias a serem 

definidas pela unidade 
escolar 

 

 
- Álcool 70% R$ 8,90 

 
 
 

 

 
Estabelecer metodologia e orientar estudantes e profissionais a 
higienizar, a cada troca de usuário, os computadores, tablets, 
equipamentos, instrumentos e materiais didáticos empregados em 
aulas práticas, de estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta por 
cento) ou com soluções sanitizantes de efeito similar, compativeis 
com os respectivos aparelhos, equipamentos ou instrumentos; 

 

 
Unidade Escolar 

 
 
 
 
 

 
Durante a vigência do 

Plano. 
 
 
 
 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão escolar/ 
Equipe Docente. 

 

 

 
 

Álcool 70% 
 
 
 
 

 
 

R$450,00 - 4 caixas com 
36 litros de alcool 

 
 

 
Manter em sala de aula apenas os materiais didáticos estritamente 
necessários para as atividades didático-pedagógicas, retirando ou 
reduzindo a quantidade de livros e materiais que não são utilizados. 

 

 
Unidade Escolar 

 
 
 

 
Durante a vigência do 

Plano. 
 
 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Equipe Docente. 

 

 
- Somente apostila e 2 
cadernos para todas as 

disciplinas 
 

 
Apostila R$ 300,00 reais/ 

ano 

 
 
 
 

Os livros do acervo da biblioteca, após sua utilização ou devolução 
por alunos, devem ser mantidos em quarentena em local arejado. 
Somente retornar para uso após quarentena de três dias.  

 
 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica  

Manter em quarentena ( 
três dias) em local arejado. 

Não Há 

 Promover uma adequada ventilação dos ambientes internos, de 
forma a manter uma boa qualidade do ar e os ambientes saudáveis, 
priorizando o uso de iluminação natural; 
 

- Priorizar, quando possível, a realização de atividades 

Unidade Escolar Durante a vigência do  
Plano 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica/ 

Docentes/ 
Profissionais da 

Educação 

Orientações, entre outras 
estratégias a serem 

definidas pela unidade 
escolar 

 

Não há  



 

educacionais em ambientes abertos e/ou com maior 
ventilação; 
 
 

 Os estabelecimentos que possuem ambientes internos com 
ventilação natural devem ser mantidos com boa circulação de ar, 
com portas e janelas abertas para permitir o fluxo de ar externo e a 
ventilação cruzada; 
 

Unidade Escolar Durante a vigência do  
Plano 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica/ 

Docentes/ 
Profissionais da 

Educação 

Orientações, entre outras 
estratégias a serem 

definidas pela unidade 
escolar 

 

Não há  

 Para aumentar a eficiência da circulação do ar, podem ser 
utilizados ventiladores de teto em baixa velocidade e na 
direção de fluxo reverso, ventiladores de coluna ou parede 
com fluxo de ar direcionado para a parte externa do ambiente 
ou instalação de extratores de ar ou exaustores eólicos 

Os estabelecimentos que possuem ambientes internos de ar 
climatizado artificialmente precisam dispor de um Plano de 
Manutenção Operação e Controle (PMOC) dos respectivos sistemas 
de climatização, garantindo a boa qualidade e uma adequada taxa 
de renovação do ar, a fim de minimizar os riscos potenciais à saúde 
das pessoas que ocupam esses espaços, conforme determinam a Lei 
Federal nº 13.589 de 4 de janeiro de 2018 e a Resolução - RE nº 9, 
de 16 de janeiro de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA)ar.  

Unidade Escolar Durante a vigência do  
Plano 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica/ 

Docentes/ 
Profissionais da 

Educação 

Dispor do Plano de 
Manutenção Operação e 
Controle (PMOC), com 
manutenção periódica 

Não há  

 Manter sistemas de ventilação/exaustão de banheiros e cozinhas 
operando em plena capacidade durante todo o período de 
funcionamento do estabelecimento. 

 

Unidade Escolar Durante a vigência do  
Plano 

Equipe Gestora 
Comissão Escolar 
Profissionais da 

Educação 

Orientações a toda 
comunidade educativa 

Não há  

 

 
 

 

 
 

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DE COVID-19 EM TRABALHADORES 

  

O quê (W2) 
 

Onde (W3) 
 

Quando (W4) 
 

Quem (W5) 
 

Como (H1) 
 

Quanto custa (H2) 
 

  
Capacitar os profissionais, disponibilizar e orientar o uso obrigatório 
dos  

   
 

   

Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) apropriados, diante Unidade Durante a vigência Equipe Gestora/ Formações presenciais Internet escola 
do risco de infecção pelo COVID-19, para a realização das Escolar do Plano. Equipe Pedagógica / e online  
atividades, dentre eles jalecos, máscaras, protetor facial, álcool em 
gel e quando necessário, luvas. 

 

  Comissão Escolar   



 

 

Disponibilizar e orientar (profissionais e prestadores de serviço entre 
outros) o uso obrigatório de  máscaras descartáveis ou de tecido 
durante todo o período de permanência na unidade escolar, sendo 
estas substituídas de 2 em 2 horas conforme recomendação de uso, 
sem prejuízo da utilização de outros EPIs necessários ao 
desenvolvimento das atividades 

 

 
Unidade 
Escolar 
 

 
Durante a vigência do 

Plano 

 
Sec. Educação 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica 
/ Comissão Escolar 

 

 
Máscaras 

descartáveis 
 

 
Caixa máscaras 
descartáveis R$ 

60,00 

 

 

 

Programar a utilização da sala dos professores (ou afins), espaços de 
convivência e outros, a fim de evitar agrupamento e cruzamento entre 
trabalhadores (definir fluxos internos e de entrada e saída), mantendo 
o distanciamento de 1 m (um metro e meio) entre os trabalhadores. 
Caso a atividade necessite da utilização de uniformes, é importante 
orientar aos trabalhadores a ordem de desparamentação, e o último 
EPI a ser descartado deve ser a máscara; 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica 
/ Comissão Escolar 

Organizar horários para uso 

dos espaços nas aulas 

atividades, no lanche e 

patio. 

Não há. 
 

Utilizar, preferencialmente, espaços abertos para que os 
trabalhadores realizem suas refeições ou lanches. Evitar a utilização 
da sala de professores (ou afins) pa7ra realizar alimentação. 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica 
/ Comissão Escolar 

Organizar espaço para 

realizar o lanche. 

Não há. 

Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho. 
 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica 
/ Comissão Escolar 

Deixar portas e janelas 

abertas. 
Não há. 

Trabalhadores sintomáticos ou confirmados para COVID-19 devem ser 
afastados conforme orientações do Manual de Orientações da COVID-
19 (vírus SARS COV-2) de Santa Catarina e suas atualizações e não 
devem retornar ao trabalho antes de atender aos critérios para 
interromper o isolamento domiciliar. Monitorar os profissionais com 
vistas à identificação precoce de sintomas compativeis com a COVID-
19 (febre aferida ou referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, 
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos). 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano 

Equipe Gestora/  
Comissão Escolar 

Afastar sintomáticos ou 

confirmados. 

Contratação de 
funcionário substituto. 

      
 

As serventes e merendeiras bem como os auxiliares de serviços gerais 
deverão utilizar jalecos laváveis com calça e manga longa; máscaras; 
protetores faciais quando necessário; e luvas. 
 Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas  
diariamente com jalecos. 

Unidade 
Escolar 

Durante a vigência do 
Plano 

 
Sec. Educação 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica 
/ Comissão Escolar 

Serviços gerais 

Distribuição de EPIs 
 

- Jalecos com calça  
– R$ 20,00 a 

unidade 
- Luvas – R$50,00 

caixa com 100 pares 
- Máscaras – R$ 
90,00 com 50 

unidades 
- Protetores faciais 
R$20,00 a unidade 

 



 

 

MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E CONDUÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA COVID-19: 

 
O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 

  

Os profissionais e estudantes devem informar ao responsável pelo 
estabelecimento de ensino ou ao profissional de referência no 
estabelecimento, caso apresentem sintomas de síndrome gripal ou 
convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas com 
COVID-19. 

 

 
Unidade 
Escolar 

 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

 
 

Equipe Gestora/ 
Aluno/ Funcionários 

 
 
 

Informar via diálogo, 
ligação ou watsap 

 
Não há 

 

O estabelecimento de ensino deve realizar o monitoramento diário 
dos trabalhadores e alunos com sintomas de síndrome gripal, em 
todos os turnos. 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe Gestora/ 
Funcionários 

Disponibilizar nas entradas 
álcool 70º, aferidor de 

temperatura 

Álcool 70º L: 9,00 

Termometro digital: 
130,00 

O monitoramento de casos suspeitos deverá ser mantido e, caso o 
aluno, trabalhador ou visitante apresente temperatura corporal maior 
ou igual a 37,8° ou sintomas como: tosse seca ou produtiva, dor no 
corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, 
lesões na pele, diarreia, vômito, este deverá ser orientado a procurar 
uma unidade de assistência à saúde do município, sendo promovido o 
isolamento imediato. 

 

Unidade Escolar Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe Gestora/ 
Funcionários 

Monitoramento  Não há 

 
Selecionar e treinar profissionais, como pontos focais, para 
conduzirem as ações quando se depararem com indivíduo com 
síndrome gripal. 

 

Unidade 
Escolar 

 

Durante a vigência 
do Plano. 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar 

Reuniões e 
planejamentos 

direcionadas para 
estratégias de controle e 

proteção conforme 
protocolo escolar 

Não há 

 

- Organizar o estabelecimento escolar de forma a disponibilizar 
um local para isolamento para casos que apresentem sintomas 
de síndrome gripal, preferencialmente com ventilação natural; 

Unidade 
Escolar 
 

Durante a 
vigência do 

Plano. 
 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão Escolar 

 

Disponibilizar sala 
Não há 

 

 

 
Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente 
os sintomas gripais e realizar as seguintes ações: 

a) Se o estudante for menor de idade, comunicar imediatamente 
aos pais ou responsáveis, mantendo-o em área segregada de 
outros alunos, sob supervisão de um responsável trabalhador 

 
Unidade 
Escolar 

 

 
Durante a 
vigência do 
Plano. 

 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar 

 

 

Isolar na sala de 
acolhimento 

Professor substituto 
R$ 1.500,00 

 



 

da instituição, respeitando às medidas de distanciamento e 
utilização de EPI, aguardando a presença dos pais ou 
responsáveis para os devidos encaminhamentos pelos 
familiares ou responsáveis; 
b) se estudante for maior de idade, mantê-lo em área 
segregada com acompanhamento de um trabalhador do 
estabelecimento, respeitando às medidas de distanciamento e 
utilização de EPI até a definição dos encaminhamentos; 
c) se for profissional (inclusive professor) afastá-lo 
imediatamente das suas atividades até elucidação do 
diagnóstico; 

 

     
 

 

Definir fluxos claros de condução e saída dos casos suspeitos da sala 
de isolamento e do estabelecimento escolar. 

 

Unidade 
Escolar 
 

Durante a 
vigência do 

Plano. 
 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão Escolar 

 

- Plancon escolar 
Impressão R$ 0,10 

un 

 

     

 

      Notificar o órgão 

 

 

Notificar imediatamente os casos suspeitos para a Vigilância 
Epidemiológica local, para orientações e encaminhamentos e 
testagem, seguindo as orientações da Nota Informativa 002/2021 ou 
outra que vier a substituí-la; 

Unidade 
Escolar 
 

Durante a 
vigência do 

Plano. 
 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão Escolar 

 

 
    Internet escolar 

 

 

Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das superfícies 
utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento 

 

Unidade 
Escolar 
 

Durante a 
vigência do 

Plano. 
 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão 
Escolar/Serviços 

gerais 

 

Limpeza conforme 
Plancon escolar 

- álcool 70% - (900ml 
– R$9,00) 

- água sanitária – 
R$8,00 (2 litros) 

-Detergente R$2,00 
-Desinfetante R$3,50 

 

     
 

 

Os casos confirmados ou suspeitos para COVID-19 devem ser 
imediatamente afastados do ambiente escolar, seguindo as 
orientações sobre isolamento e quarentena de casos de Covid-
19 disponibilizado no Manual de Orientações da COVID-19 
(vírus SARS-CoV-2) de Santa Catarina, disponível na guia 
publicações em https://www.dive.sc.gov.br/index.php/covid-
19-coronavirus, e a Nota Informativa SES nº 002/2021, ou outra 
que vier a substituí-la. 

Unidade 
Escolar 

 

Durante a 
vigência do 

Plano. 
 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão Escolar 

Adotar os procedimentos 
sanitários adequados 

 

Não há. 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os 
profissionais e estudantes afastados para isolamento por COVID- 19. 
Tabela em Anexo. 

 
Unidade 
Escolar 

 

 
Durante a 
vigência do 

Plano. 
 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar 

 

Registros nos boletins 
diários  

 

Impressão R$ 0,10 un 

 

 

 
Monitorar o retorno dos estudantes após a alta e a autorização da área 
da saúde, evitando evasão e abandono escolar. 

Unidade 
Escolar 

 

Durante a 
vigência do 

Plano. 
 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão Escolar 

- Busca ativa 

- controle de frequencia 

Conversa com 
pais/responsáveis  

Ligações 

 



 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS 

 
O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 

  
No horário de chegada e saída dos estudantes, um ou mais 
profissionais escolares devem estar na entrada para recebê-los não 
permitindo a entrada de pais e responsáveis. 

 
 

Unidade 
Escolar 

 
 

Durante a vigência 
do Plano. 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar. 

 
Definir estratégias de 

controle, monitoramento 
e proteção. 

 

Agente educacional 
R$ 1.500,00 

 

   
  

 

Deve-se escalonar a entrada das turmas, diferenciar os horários de 
outros níveis (se ofertados pela Unidade Escolar) e, se possível, 
estabelecer diferentes entradas para receber e dispensar os 
estudantes. 

 
Unidade 
Escolar 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão Escolar. 

Definir estratégias de 
escalonamento de turmas 

e procedimentos de 
segurança e proteção de 

ambientes 

 
Não há. 

   
  

 
 

Os estudantes de cada turma devem ficar sempre na mesma sala e na 
mesma carteira, para evitar troca de espaços e maior movimentação 
nos corredores. 

 

 
Unidade 
Escolar 

 
Durante a vigência do 

Plano. 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar 

Orientações, informativos 
online 

 
Internet escola 

 

    
 

 
 

Sinalizar os corredores para que haja fila única, definição prioritária de 
tráfego, sinalização nos corredores que ajudem os estudantes a seguir 
as normas e lembrar de manter a distância mínima entre si durante a 
movimentação 

Unidade 
Escolar 

Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão Escolar 

Orientações, informativos 
online 

-Internet escola 
-adesivos R$ 5,00 

-fitas demarcatórias R$ 
27,00 

 

 

    
 

 
 

Estabelecer escalonamento dos intervalos das aulas, evitando 
aglomerações em corredores e outros espaços; 

 

Unidade 
Escolar 

Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão Escolar 

Conforme Plancon 
escolar 

 
Definição de custos a ser 
realizado pela unidade 

escolar 

 

    
 

 



 

 
 
 

 

Realizar lanches e refeições em espaços abertos com boa ventilação, 
caso seja consumido no refeitório, manter o distanciamento 
interpessoal preconizado de 1,5 metros  
 

Unidade 
Escolar 

 
 

Durante a vigência do 
Plano. 

 
 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Comissão Escolar 

 

Conforme Plancon 
escolar 

 

Definição de custos a ser 
realizado pela unidade 

escolar 
 

 

 
É proibida a utilização de materiais didáticos que sejam manuseados 
por vários alunos ao mesmo tempo ou sequencialmente, a não ser que 
eles possam ser limpos e desinfectados após cada uso. 
 

 
Unidade 
Escolar 

 
 

 
Durante a vigência do 

Plano. 
 
 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 

Equipe Docente. 

 
 

Conforme Plancon 
escolar 

 

 
 

Definição de custos a ser 
realizado pela unidade 

escolar 

 
Priorizar atividades com material audiovisual, para evitar manuseio de 
objetos pelos estudantes. 

 
Unidade Escolar 

 
Durante a vigência do 

Plano. 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 

Equipe Docente. 

 
Conforme Plancon escolar 

 
Definição de custos a ser 
realizado pela unidade 

escolar 
-data show 
-notebook 

-tela 
-som 

-laser point 

 

 

 
Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e materiais 
utilizados pelas crianças dos anos Iniciais do Ensino Fundamental, e 
higienizar imediatamente após o uso, brinquedos e materiais que 
forem levados à boca pelos estudantes; 
 

 
Unidade Escolar 

 
Durante a vigência do 

Plano. 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 

Equipe Docente. 

Conforme Plancon escolar 
 

- álcool 70% - (900ml – 
R$9,00) 

- água sanitária – R$8,00 
(2 litros) 

-Detergente R$2,00 

-Desinfetante R$3,50 

 

 

 

Orienta-se que os estabelecimentos que dispuserem de infraestrutura 
compatível (diversos sanitários) definam sanitários para uso exclusivo 
deste público (não compartilhar com os alunos de outros níveis). 

 
Unidade Escolar 

 
Durante a vigência do 

Plano. 

Equipe Gestora/ 
Disponibilizar local 

Não há 
 



 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO INFANTIL 

O público infantil requer especial atenção pelas limitações quanto ao cumprimento das medidas de prevenção e controle na disseminação do vírus, 

por isso a necessidade de protocolos sanitários específicos 

  

O quê (W2) 
 

Onde (W3) 
 

Quando (W4) 
 

Quem (W5) 
 

Como (H1) 
 

Quanto custa (H2) 
 

  
As unidades escolares que possuam em suas dependências crianças 
menores de seis anos, ou com algum grau de dependência, deverão 
adotar medidas para que estas recebam auxílio para adequada higiene de 
mãos, com a regularidade necessária; 

 
 

Unidade 
Escolar 

 
 

Durante a vigência do 
Plano. 

 
Equipe Gestora/ 

Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 

Equipe Docente. 

 
Conforme Plancon escolar 

 
 

 
Definição de Custo a ser 

Realizado pela 
Mantenedora / Unidade 

Escolar 
- Agente Educacional R$ 

1.500,00 

 

Manter salas ventiladas, com portas e janelas abertas seguindo 
as recomendações previstas nesta portaria; 

 
 

Unidade Escolar 

 
 

Durante a vigência do 
Plano. 

 
Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 

Escolar / Equipe 
Docente. 

 
Conforme Plancon escolar 

 
 

Não há 

 

Manter um controle mais rigoroso de acompanhamento de casos positivos ou 
suspeitos, principalmente para as crianças que, devido aos horários de 
chegada e/ou saída diferenciados tenham interação com crianças de outros 
grupos/turmas, acompanhando e monitorando todos os 

demais grupos. 

 
Unidade Escolar 

 
Durante a vigência do 

Plano. 

 

Equipe gestora 

Agente Educacional 

 
Conforme Plancon escolar 

 

Não Há 

É recomendável restringir a interação de crianças de diferentes turmas 
e ou com professores de outras classes; 

Unidade 
Escolar 

Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 
Escolar / Equipe 
Docente. 

 
Conforme Plancon escolar 

Não há 

      

No local destinado à amamentação, devem mantê-lo ventilado, com 
assentos adequados e distantes e disponibilizar em pontos estratégicos, 
local para a adequada higienização das mãos e, na ausência ou distância do 
local, disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) ou preparações anti 
sépticas de efeito similar. Deverá haver higienização do local após cada uso  
 
 

Unidade 
Escolar 

Durante a vigência do 
Plano. 

Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 
Escolar / Equipe 
Docente. 

Conforme Plancon escolar Definição de Custo a ser 
Realizado pela Mantenedora 
/ Unidade Escolar 

-Álcool 70% 
-Água sanitária 



 

 

 

 

 

 

Nos Centros de Educação Infantil serão ofertadas somente matrículas de período 
parcial 
 
Na Creche Municipal, através de Edital já foi ofertado as famílias que manifestaram 
interesse vaga integral. 

 
Unidade 
Escolar 

 
Durante a vigência do 

Plano. 

Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 
Escolar / Equipe 
Docente. 

 

 
No Edital de matrícula 
prever atendimento 
parcial durante a 
pandemia. 
Seguir Plancon Edu 

 

Não há 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Escalonar o horário do parquinho sendo que o mesmo deverá ser 
higienizado completamente após a utilização de cada turma 

 
Unidade 
Escolar 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente. 

 

 
Escalonar horários 
para cada turma. 

Não há. 

 
 

 

Estabelecer alternância na entrada e na saída das crianças de modo a Evitar 
aglomerações. Se possível, os profissionais devem pegar a criança do 
lado de fora da escola e levá-las para dentro, evitando que os 
pais/responsáveis entrem no ambiente. 

Unidade      
Escolar 

Durante a 
vigência 
do Plano. 

Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 
Escolar / Equipe Docente. 

                Estabelecer        
escalonamento na entrada 
e saída das crianças. 

 
                 Não há.

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

Não é permitido o uso de brinquedos e outros materiais que não sejam 
passíveis de higienização. 

 

Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como 
colchonetes, tatames, trocadores, cadeiras de alimentação, berços entre 
outros. A higienização completa deverá ser realizada entre os turnos 
também 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 
Escolar 

 
 
 

Unidade 
Escolar

 

 

 

 

 

Durante a 
vigência do 

Plano. 

 

 

Durante a 

Vigencia do 

Plano 

 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 

Equipe Docente. 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 

Equipe Docente

 

 
 
 
 
 

Orientar famílias 

 

 

 

 

Realizar 
higienização 

 

 

 

 

Não há. 
 
 
 
 
 
-  

álcool 70% - (900ml – R$9,00) 
- água sanitária – R$8,00  

(2 litros) 
-Detergente R$2,00 
-Desinfetante R$3,

Não é permitido que as crianças levem brinquedos de casa para a 
instituição. 

 
 
Não é permitido compartilhar objetos de uso individual, como copos, 
talheres, mamadeiras, babadores, lençóis, travesseiros, toalhas e 
alimentos. 

 

 
 

Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas tiverem sujidades 
visíveis. Assim, os pais ou cuidadores devem fornecer várias mudas de 
roupa para a instituição Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de 
profissionais quanto de crianças, em sacolas plásticas até que se proceda 
a entrega aos pais e a lavagem. 

 

Quanto ao uso dos colchões ou berços das crianças na hora 
do cochilo, deve ser individualizado,  sendo que os mesmos 

deverão ser higienizados a cada uso e no final do turno. 

 
Unidade 
Escolar 

 
 

Unidade 
Escolar 

 
 

 
 
         Unidade 
              Escolar 
 
 
 
 
             Unidade 
            Escolar 
 

 
Equipe Docente. 

 
 

Auxiliares de  
serviços gerais.  
Equipe Docente. 

Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 
Escolar / Equipe Docente 

 

Equipe Gestora/ Equipe 
Pedagógica / Comissão 
Escolar / Equipe Docente. 

 
Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente. 

 

 
 
Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente. 

 
 

 
 
 
 

 
                Orientação  
 
 
 
 
                Orientação     
 
 
 
                  Empacotar 
                         as roupas. 

 

 

 

 

Garantir o   distanciamento 
organizando o espaço.

 

                  Não há. 

 

 

 
                        Não há. 

 
 
 
 
 
     Sacos plásticos R$ 130,00  
              bobina 
                 Luvas R$ 87,00 cx 
 
 
 

Não há. 

Auxiliares 
de  
serviços 
gerais.  

Equipe 
Docent
e. 
 

Auxiliares 
de  
serviços 
gerais.  

 



 

Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças, os trabalhadores 
responsáveis devem: 
a) definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal; 
b) realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de 
fraldas; 
c) usar luvas descartáveis e proceder a troca das mesmas após o 
atendimento de cada criança; 
d) usar avental descartável, tecido  ou impermeável e higienizável 
(como capa de chuvas), descontaminando-o após cada uso; 
e) higienizar as mãos da criança após o procedimento; 
f) realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta 
atividade; 
g) realizar limpeza da superfície após a troca de fraldas. 
h)recomenda-se que sejam afixados materiais informativos com o 
passo a passo adequado para efetuar a troca de fraldas. 
 

 

 
Unidade 
Escolar 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

Equipe Gestora 
Equipe Docente. 

Auxiliares e 
serventes. 

 

Definir locais, como e 
quando higienizar, 

orientar para o uso de 
EPIs, dispor cartazes. 

 
-Luvas R$ 87,00 

-Álcool 70 % R$ 8,90 
- Jaleco R$ 109,00 

-Saco de lixo R$ 29,00 
-Lixeira com pedal R$ 60,00 

-Impressões R$ 0,10 
-Folhas R$ 0,05 
-Plastificações 

                         R$ 2,00

 

 

Os professores e funcionários devem supervisionar o uso dos 
produtos a serem utilizados na higiene de mãos e superfícies de 
modo a garantir a utilização correta, bem como evitar exposição e 
ingestão acidental. 

 
 
 

Unidade 
Escolar 

 
 
 

Durante a vigência 
do Plano. 

 

 

Equipe Gestora/ 
Outros 

funcionários. 
Equipe Docente. 

 
 

 
 

Supervisão atenta 
de todos os 
envolvidos. 

 

 

Não há. 



 

  
 

 
 

 
 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 e Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação 

Especial 
 

 

 

      

  

O quê (W2) 
 

Onde (W3) 
 

Quando (W4) 
 

Quem (W5) 
 

Como (H1) 
 

Quanto custa (H2) 
 

  
A Unidade Escolar deve estabelecer entre escola e pais, formas 
de condução das atividades dos alunos com necessidades 
especiais, de maneira a ampliar a segurança e a reintegração 
destes no ambiente escolar. 
 
 
 

 

 
Unidade 
Escolar 

 

 
Durante a vigência 

do Plano. 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 

Equipe Docente / 
Profissionais de 

Apoio. 

 
 

Adaptação de atividades. 

 
Não há. 

 

      
 

Estabelecer a organização na entrada e saída do aluno. No 

horário de chegada e saída dos alunos, um ou mais profissionais 
escolares devem estar na entrada para receber os alunos, não sendo 
permitida a entrada de pais e responsáveis; 

 
 
 
 

 

 
 

Unidade 
Escolar 

 

 
 

Durante a vigência 
do Plano. 

 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 

Apoio 

 
 

 

Contratar Agente 
educacional. 

 
 
 

R$ 1.500,00 

 
Auxiliar o estudante quanto às medidas de higienização de mãos e 
demais medidas de prevenção e controle. 
 
 
 

 
Unidade 
Escolar 

 
 
 
 

 
Durante a vigência do 

Plano. 
 
 
 
 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 

Apoio 

 
 

Orientação. 
Cartazes. 

 
 
 

 

 
Impressão R$ 0,10 un 

 
 



 

 
 
Garantir o distanciamento de 1m de raio entre um aluno e outro e a 
ventilação do ambiente; 
 
 
 

 
 
Unidade 
Escolar 

 
 
 

 
 
Durante a vigência 

do Plano. 
 
 
 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 
Apoio 

 
 
Demarcar espaços. 
 
 
 

 

 
 
Fita demarcação: R$ 
27,00 
 
 
 

Organizar, na sala de aula, espaço adequado para que o aluno com 
deficiência visual possa guardar sua máquina braille e livros em braille, 
bem como estabelecer uma medida de cuidados de 
higienização deste material; 

Unidade 
Escolar 

 
 

Durante a vigência 
do Plano. 

 

Equipe Pedagógica / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 
Apoio 

Organizar espaço adequado 
para guardar materiais 

Não há 

 
 
 
Os alunos que não aceitam o uso de máscara devem passar por um 
trabalho de orientação, bem como suas famílias. 
 
 

 
 
Unidade 
Escolar 

 
 
 

 
 
Durante a vigência 

do Plano. 
 
 
 

 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 
apoio 

 
 
 
Conforme Plancon escolar 
 
 

 

 
 
 
Não há 

 
 
 

 
Esclarecer ao segundo professor as medidas de higienização 
necessárias no auxílio das atividades pedagógicas, alimentação e 

demais cuidados. Ajudar os alunos a seguir as normas a lembrar 
de manter a distância mínima durante a movimentação; 
 

 
 
Unidade 
Escolar 

 
 

Durante a vigência 
do Plano. 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 
Apoio 

 
 
 
 
Diálogo, orientação. 

 

 
 
 
 
2º Professor 
R$ 1.500 

 Os alunos de cada turma devem ficar sempre na mesma sala, para 
evitar troca de espaços e maior movimentação nos corredores; 
interagir preferencialmente com as pessoas que estejam na mesma 
sala. 

 
 
 
Unidade 
Escolar 

 
 
 
Durante a vigência 

do Plano. 

 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 
Apoio 

 
 
 
 
Diálogo, orientação. 

 

Não há  



 

 - Estabelecer alternância dos intervalos para as turmas, evitando 
aglomerações em corredores e outros espaços; 
 

- Evitar que os alunos circulem em diferentes espaços, sem a 
devida organização e planejamento, evitando desta forma a 
junção de turmas. 
 
 
- Sinalizar os corredores para que haja fila única e definição 
prioritária de tráfego, visando a ajudar os alunos a seguir as 
normas a lembrar de manter a distância mínima durante a 
movimentação; 
 

 
 
 
Unidade 
Escolar 

 
 
 
Durante a vigência 

do Plano. 

 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 
Apoio 

 
 
 
 
Diálogo, orientação. 

 

Não há  

 - Realizar lanches e refeições em espaços abertos com boa ventilação, 
caso seja consumido no refeitório, manter o distanciamento 
interpessoal preconizado de no mínimo 1,5 metro; 
- Escalonar o horário do pátio sendo que ele deve ser higienizado após 
utilização de cada turma; 

 
 
 
Unidade 
Escolar 

 
 
 
Durante a vigência 

do Plano. 

 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 
Apoio 

 
 
 
 
Diálogo, orientação. 

 

Não há  

 Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e materiais 
utilizados e higienizar, imediatamente após o uso, brinquedos e 
materiais que forem levados à boca pelos alunos; 
 
- É proibida a utilização de materiais didáticos que sejam manuseados 
por vários alunos ao mesmo tempo ou sequencialmente, a não ser que 
eles possam ser limpos e desinfetados após cada uso; 

 
 
 
Unidade 
Escolar 

 
 
 
Durante a vigência 

do Plano. 

 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 
Apoio 

 
 
 
 
Higienização  

 

-Luvas R$ 87,00 
-Álcool 70 % R$ 8,90 
-Saco de lixo R$ 29,00 
-Lixeira com pedal R$ 
60,00 
 

 



 

 Priorizar atividades com material audiovisual, para evitar manuseio de 
objetos pelos alunos; 
 

 
 
 
Unidade 
Escolar 

 
 
 
Durante a vigência 

do Plano. 

 

 

Equipe Gestora/ 
Equipe Pedagógica / 
Comissão Escolar / 
Equipe Docente / 
Profissionais de 
Apoio 

Uso data show, celular, 
notebook e sala de 
informática 

 

R$ 4.600,00 
notebook 
 
R$ data show 
4.800,00 

 



 

 

 
 

 

7.1.2. DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS 
 

 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 

 
Assegurar o acesso e a permanência na Educação Básica bem como o 
ensino 100% presencial 

 

 
Ambiente 

Escolar 

 

 
Durante a Vigência 

deste Plano 

 

 
Secretaria de 

Educação e Gestores  

 
- matrícula 
-busca ativa  

 
Não há. 

 

Assegurar a gestão democrática no planejamento. De todas as 
atividades realizadas, bem como direcionadas ao ensino presencial  

 

Ambiente 
Escolar 

 

Durante a Vigência 
deste Plano 

 

 
Secretaria de 

Educação e Gestores 

 
Participação  de Todos 

no  Processo 

Não há 

 Adequar metodologias pedagógicas e implementar estratégias que 
garantam o acesso à aprendizagem dos estudantes, na perspectiva da 
educação inclusiva,  considerarando  as situações singulares, os perfis 
dos estudantes, as suas características biopsicossociais e faixas etárias. 

Ambiente 
Escolar e 

Plataformas 
Digitais, 

Whatsapp 

 

Durante a Vigência 
deste Plano 

 

Equipe Gestora e 
Equipe Pedagógica e 

Professores 

 

 
Plano de ação e 

insentivo ao retorno 
ao ensino presencial 

 

 

Internet da escola 

 

Realizar para estudantes do Atendimento Educacional Especializado e 
alunos que necessitam (através de laudos) de segundo professor, 
atividades adaptadas conforme avaliação com a equipe pedagógica, 
professores regentes, professores AEE e Equipe Técnica (Psicóloga, 
Fonouadióloga, Nutricionista) colhendo as perspectivas da família em 
relação ao retorno presencial, com foco na funcionalidade e 
autonomia. Quando do atendimento presencial as crianças terão 
garantido o AEE no contraturno escolar e o segundo professor de 
turma na sala de aula, garantindo a continuidade das atividades.  

 

 
 

Ambiente 
Escolar e 

Plataformas 
Digitais 

 

 

Do dia 15/02 à 26/02 

 
 

Equipe Gestora, Equipe 
Pedagógica, Equipe 

Técnica e Pais 

 

Agendamento com as 
famílias e alunos com 

os profissionais citados. 

 
 

Não há 

Garantir  aos alunos que possuem laudo para segundo professor de 
turma e AEE, que frequentem o ensino regular diariamente  

Unidade 
Escolar 

 
Durante o Ano letivo 

 
Secretaria de educação 

Gestão escolar 

 
Apresentar laudo 
Garantir segundo 

professor e agente 
educacional 

Atendimento no 
contraturno do AEE 

 

Professor  

Agente  



 

 

 
 

Assegurar as atividades escolares não presenciais aos estudantes que 
não poderão retornar aos estudos presencialmente, por pertencerem 
a grupos de risco. Em relação ao ensino remoto ou atividades 
impressas para quem pertence comprovadamente ao grupo de risco, 
os alunos serão acompanhados pelos professores regentes.  
 

 

 
Plataformas 

Digitais e 
Atividades 
Impressas 

 
 

Durante a Vigência 
deste Plano 

 
 

Equipe Gestora e 
Equipe Pedagógica 

 
 

Plataformas Digitais, 
grupos whatsapp e 

Atividades Impressas 
Visitas domiciliares 

 
Internet da escola 

- Impressão R$0,10 a 
folha 

- resma A4 – R$ 
60,00 a unidade 

Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as estratégias 
pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade escolar, a 
fim de promover seu engajamento na realização das atividades 
presenciais  

 
 

Mantenedora / 
Unidade Escolar 

 

 
Durante a Vigência 

deste Plano 
 

 
 

Equipe Gestora 

Reunião com os Pais 
Meios de 

Comunicação, Folders 
Explicativos 

 
Internet da escola 

- Impressão R$0,10 a 
folha 

 

Oferecer apoio psicossocial aos estudantes, familiares e profissionais 
da educação. 

 
 

Mantenedora 

 

Durante a Vigência 
deste Plano 

 

Equipe Gestora 

 
- Psicóloga da escola 
-Sec. De saúde para 

familiares. 

 
-Psicóloga escolar 

– R$ 3.500,00 

É de responsabilidade dos pais ou responsáveis a apresentação de 
laudo médico ou relatório de avaliação diagnóstica atualizada, a fim de 
garantir precisão aos encaminhamentos pertinentes e necessários, 
inclusive a adequada enturmação do estudante. 

Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano 

Pais ou responsáveis Apresentação de 
documentos 

comprobatórios 
 

Não há 

Realizar sondagem sobre os níveis de aprendizagem. Unidade Escolar Durante a Vigência 
deste Plano 

Professores, 
coordenadores 

pedagógicos 

Avaliação diagnóstica 
Classificação de níveis de  

alfabetização 
Traçar estratégias para 

recuperação das 
defasagens 

- Impressão R$0,10 a folha 



 

 

 

 Cumprir o calendário escolar para garantir o cumprimento dos dias 
letivos e da carga horária mínima legal vigente estipulada para cada 
etapa e modalidade de ensino 

 
 

Sec. Educação / 
Unidade Escolar 

 

Durante a vigência 
deste plano 

 
 

Sec. Educação e Equipe 
Gestora 

 

-Vídeos informativos da 
SME 

-Sites oficiais 

-Redes sociais 

 
Internet escola 

 
 
Garantir o acolhimento como proposta pedagógica, planejamento da 
avaliação formativa e diagnóstica, assim como, a elaboração dos 
instrumentos 

 
Ambiente 
Escolar / 

Plataformas 
Digitais 

 
 

Durante a vigência 
deste plano 

 
 

Professores e Equipe 
Pedagógica 

 
 

- devolutivas 

-relatórios 
descritivos 

 

 
- Impressão R$0,10 a 

folha 

 
 
Adequar os critérios de avaliação dos estudantes, adotando medidas 
que previnam a evasão, o abandono e a retenção escolar 

 
 

Escolas  

 
 

Durante a vigência 
deste plano 

 
 

Equipe pedagógica 

 

- apoio pedagógico 

Através de grupos de 
waatssap, visitas 

 
 

Não há 

 Cumprir as estratégias do processo pedagógico e os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento, direitos de aprendizagem e campo 
de experiências, tendo em vista a BNCC, o Currículo Base Território 
Catarinense e a Proposta Pedagógica da Mantenedora, levando, assim, 
à continuidade da aprendizagem no percurso formativo 

 

 
Unidade Escolar 

 

 
Durante a vigência 

deste plano 

 

 
Equipe pedagógica/ 

professores 

 

Uso da BNCC 

Currículo do 
território 

Catarinense 

 
Não há 

 
 
 Utilizar as TICs nas propostas pedagógicas 

 
 

Unidade Escolar 

 
 

Durante a vigência 
deste plano 

 
Sec. De educação/ 

gestores 

 
 Uso de equipamentos 
Melhoria na velocidade 
da internet. Capacitação  

 
Investimento de até 

60.000,00 

 
 

Reforçar a importância da realização do planejamento pedagógico 
interdisciplinar. 

 
 

Unidade Escolar 

 
 

Durante a vigência 
deste plano 

 
 

Equipe Gestora e 
Equipe Pedagógica 

 
 

Fomação continuada 

parcerias 

 
Não há 



 

 

 
 
Adequar o Projeto Político-Pedagógico, considerando o contexto 
vigente. 

 
 

Unidade Escolar 

 
 

Durante a vigência 
deste plano 

 
 

Comunidade Escolar 

 
 

Revisar o PPP 
atualizar 

 
Não há 

 
Adotar estratégias eficientes para a recuperação da aprendizagem, 
principalmente dos estudantes em risco de trabalho infantil, violência 
doméstica e vulnerabilidade social 

 
 

Unidade Escolar 

 
 

Durante a vigência 
deste plano 

 
 

CRAS/Conselho tutelar/ 
Equipe Gestora 

Assistência Social 

 
 

Parceria com o Projeto 
Girassol/CRAS e 
assistência Social 

 
Não há 

Promover atividades educativas sobre higienização e etiqueta 
respiratória e estratégias pedagógicas de prevenção à COVID-19, a fim 
de estimular estudantes e servidores a se tornarem agentes 
multiplicadores de prevenção da COVID-19 na comunidade escolar e 
local 

 
 

Unidade Escolar 

 
 

Durante a vigência 
deste plano 

 
 

Equipe Gestora / Equipe 
Pedagógica 

Outros profissionais 

Orientações através  
Sec. De Saúde 

- PSE 

- Vídeos Informativos 

 
Não há 

No caso de afastamento do professor regente ou de área, as aulas 
serão ministradas pelo coordenador pedagógico da escola, diretor ou 
equipe técnica da SME, ou ainda por contratação de professor 

Unidade Escolar Durante a vigência 
deste plano 

Coordenador pedagógico 
da escola, diretor ou 

equipe técnica da SME 

Seguindo o 
planejamento do 

professor 

Contratação de professor 
substituto 

Quando houver necessidade de ajustes para atendimento de turmas 
sem professor, compete ao diretor, SME e equipe epidemiológica 
decidir sobre a logistica,desde que os ajustes sejam para o dia 
seguinte, seguindo os regramentos. 

Unidade Escolar Durante a vigência 
deste plano 

Diretor, SME e equipe 
epidemiológica Definir a forma do 

atendimento dos alunos 

Contratação de professor 
substituto 



 

 

7.1.3. DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
         Portaria Conjunta SES/SED nº 778 de 06 de outubro de 2020 passa a ser obrigatório 
         Portaria Conjunta SES/SED – nº 792 de 13 de outubro de 2020 passa a ser obrigatório 
         Portaria Conjunta SES/SED- nº 983 de 15 dezembro de 2020 passa a ser obrigatório 
         Portaria Normativa Conjunta -.SES/SED/DCSC Nº 79 de 18.01.2022 
          
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 
 
 

 
O estabelecimento de ensino deve atualizar o Manual de Boas Práticas 
de Manipulação e os Procedimentos Operacionais Padronizados de 
forma a adequá-los para o combate à disseminação da COVID-19  

 
 
 
 

Unidade Escolar 

 
 
 

 
Antes da retomada 

das aulas 

 
 
 

 
Direção e Comissão 

Escolar 

Reunir a equipe 
responsável pela 

produção e 
manipulação de 

alimentos e adequar as 
normas e 

procedimentos 
considerando 

recomendações da 
Vigilância Sanitária 

 
 
 

 
Não há necessidade de 

recursos financeiros 

 

 
Capacitação da equipe responsável pela produção e manipulação de 
alimentos de acordo com orientações da Vigilância Sanitária. O 
Estabelecimento que manipula alimentos deve prepará-los de acordo 
com o Manual de Boas Práticas e os Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POPs) de forma a combater a disseminação da COVID-
19; 

 
 
 

 
Sec. De 
Educação/
Sec. Saúde 

 
 
 

 
Antes da retomada 

das aulas 

 
 
 

Vigilância Sanitária 
CAE 

Nutricionista 

Promover a 
capacitação da equipe 

responsável pela 
produção e 

manipulação de 
alimentos de todas as 
unidades escolares de 

através do Youtube 
ou canais 

semelhantes 

 
 
 

 
Não há necessidade de 

recursos financeiros 

 

 
Higiene de todos os alimentos entregues nas escolas, inclusive das 
embalagens. Devem ser utilizados utensílios higienizados conforme 
definido no Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos 
de cada estabelecimento; 

 

 
Unidade Escolar 

 
Quando o alimento 
chega na Unidade 

Escolar 

 
Equipe responsável pela 

produção e 
manipulação de 

alimentos 

 
Seguir as orientações 
do Manual de Boas 

Práticas 

 
- Álcool 70% R$ 8,9 

- Sabão R$ 3,40 
-Similares 

 



 

Os uniformes devem ser trocados e lavados diariamente e usados 
exclusivamente nas dependências de armazenamento, preparo e 
distribuição dos alimentos 

Unidade Escolar Durante a vigência 
deste plano 

Todos os servidores Usar jalecos e lavar 
diariamente 

Jaleco R$ 109,00 

Os alimentos externos trazidos por trabalhadores para consumo 
próprio devem estar higienizados e embalados conforme 
recomendações sanitárias; 

Unidade Escolar Durante a vigência 
deste plano 

Todos os servidores Trazer alimentos 
embalados 

Não há 

O uso obrigatório de máscaras em todo o estabelecimento de 
ensino, inclusive nos espaços de alimentação. A máscara poderá 
ser retirada apenas durante a alimentação, quando estiverem 
sentados à mesa, colocando-a imediatamente após a finalização. 

Unidade Escolar Durante a vigência 
deste plano 

Todos os servidores Uso obrigatório de 
máscara 

Máscaras R$ 60,00 cx 

Capacitar e treinar os profissionais envolvidos em todos os processos 
de alimentação na escola (recebimento, armazenamento, pré-preparo, 
preparo, distribuição, acompanhamento e fiscalização, conforme a 

RDC a RDC 216/2004/ANVISA e Portaria SES nº 1398 de 23 de 
dezembro de 2021) seguindo os procedimentos estabelecidos nas 

diretrizes sanitárias, planos de contingências e protocolos escolares; 

Unidade Escolar Durante a vigência 
deste plano 

Todos os servidores Capacitação e orientação 
constante 

Verificar  



 

 

 
 

 
Disponibilização de equipamentos de proteção (EPIs), garantindo que 
os cabelos permaneçam presos, unhas curtas e sem adornos e uso de 
touca 

 
 
 

 
Unidade Escolar 

 
 

 
Antes da retomada e 

durante as aulas 

 
 
 

 
Secretaria de Educação 
e gestores 

Entregar equipamentos 
como máscaras 
descartáveis e acrílicas, 
luvas e uniformes a 
equipe responsável 
pela produção e 
manipulação de 
alimentos 

 
-Luva R$ 90,00 cxz 
-Jaleco R$ 109,00 
-Touca R$ 10,00 pct 
-Máscara R$ 6,00 cx 

-Sapato R$ 59,00 

 

 
Organização do refeitório para que o distanciamento de 1,5 m seja 
respeitado, da entrada à saída. 

 
 

 
Unidade Escolar 

 

 
Antes da retomada 

das aulas 

 

 
Direção e Equipe de 

limpeza 

Reorganizar mesas, 
bancos e cadeiras de 

uma forma que se 
cumpra o 

distanciamento de 1,5 
m entre as pessoas 

 

 
Não há 

 

Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras, bancos e 
similares, a cada uso e não utilizar toalhas de tecido ou outro material; 
 

 

 
Unidade Escolar 

 

 
Antes do início das 
aulas e após o uso 

 

 
Equipe de limpeza 

 
Fazer a higienização 
conforme normas do 

Manual de Boas 
Práticas 

 
-Álcool 70% R$ 8,90 

-Água Sanitária R$ 3,90 
-Sabão R$ 3,50 



 

 

 

 
Elaboração de um cronograma com horários alternados para 
distribuição de lanches e utilização de refeitórios e praças de 
alimentação, com o objetivo de evitar aglomerações; 

 

 
Unidade Escolar 

 
Antes da retomada 
das aulas e durante, 

se necessário 

 

 
Direção e Coordenação 

Elaborar o cronograma 
de acordo com a 

quantidade de turmas 
que retornarem 

evitando aglomeração 

 

 
Não há necessidade de 

recursos financeiros 

 
 

 
O estabelecimento deve substituir os sistemas de auto serviço de bufê, 
utilizando porções individualizadas ou disponibilizando funcionário(s) 
específico(s) para servir todos os pratos e entregar os utensílios, 
devendo utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) indicados 
para este fim; 

 
 

 
Unidade Escolar 

 
 

 
Durante as aulas 

 
 

 
Direção 

designar funcionário(s) 
específico(s) para servir 

todos os pratos e 
entregar os utensílios 

 
 

 
Não há necessidade de 

recursos financeiros 

 

 
Alunos e trabalhadores não devem partilhar alimentos e não utilizar 
os mesmos utensílios, como copos, talheres, pratos entre outros; 
 
 

 
 

 
Unidade Escolar 

 

 
Antes da retomada e 

durante as aulas 

 

 
Direção, Coordenação e 

Corpo Docente 

Orientar alunos e 
trabalhadores a não 

compartilhar alimentos 
e utensílios, como 

copos, talheres, pratos 
entre outros. Aviso nos 

grupos de Whatsapp 

 

 
Internet escola 

 
 É proibida a entrada de entregadores e outros trabalhadores externos 
no local de manipulação dos alimentos. 

 

 
Unidade Escolar 

 

 
Durante as aulas 

 

 
Direção 

Orientar que 
entregadores e outros 
trabalhadores externos 
não entrem no local de 

manipulação dos 

 

 
Não há necessidade de 

recursos financeiros 



 

 
    alimentos  

 
Todos os trabalhadores que manipulam alimentos devem evitar tocar 
o rosto, em especial os olhos e a máscara, durante a produção e 
distribuição dos alimentos, seguindo os procedimentos estabelecidos 
no Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos de cada 
estabelecimento; 

 

 
Unidade Escolar 

 
Antes da retomada 
das aulas e Durante 

as aulas 

 

 
Direção e Comissão 

Escolar 

Orientar a equipe 
responsável pela 

alimentação de acordo 
com as orientações 
sanitárias, de forma 

online. 

 

 
Não há necessidade de 

recursos financeiros 

 

O estabelecimento deve organizar a disposição das mesas e 
cadeiras de modo a assegurar que a sua utilização proporcione 
o distanciamento, considerando: 
a) o distanciamento interpessoal de 1,5 m, (um metro e meio) 
em ambiente fechado, sem ventilação natural e/ou com 
ventilação unilateral (aberturas em apenas um dos lados do 
ambiente); 
b) o distanciamento interpessoal de 1,0 m, em ambiente 
aberto e/ou com ventilação natural cruzada (aberturas de 
ventilação em ambos os lados do ambiente).  
c) Organizar espaços alternativos ao refeitório, se necessário, 
além de escalonar os horários de intervalos das turmas, 
visando garantir o atendimento 100% presencial dos 
estudantes 
O Estabelecimento deve garantir o distanciamento mínimo de 
1,0m (um metro) nas filas quando estiverem se servindo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Unidade Escolar 

 
 

 
Durante as aulas 

 

 
Direção e Equipe 
responsável pela 

alimentação 

 

 

 

 

Orientar a equipe 
responsável pela 

alimentação 

 

 

 

 

 

 

Não há 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 



 

 
 
 
 
Atualização do Manual de Boas Práticas de Manipulação e os 
Procedimentos Operacionais Padrão, orientando a equipe responsável 
pela produção e manipulação de alimentos de acordo com orientações 
da Vigilância Sanitária 

 
 
 
 
 

Unidade Escolar 

 
 
 
 

Antes da retomada 
das aulas 

 
 
 
 
 

Nutricionista 
Vigilancia sanitária 

Reunir a equipe 
responsável pela 

produção e 
manipulação de 

alimentos e adequar as 
normas e 

procedimentos 
considerando 

recomendações da 
Vigilância Sanitária 

 
 
 
 

Não há necessidade de 
recursos financeiros 

 

 
Higienizar todos os alimentos entregues nas escolas, inclusive das 
embalagens 

 

 
Unidade Escolar 

 
Quando o alimento 
chega na Unidade 

Escolar 

 
Equipe responsável pela 

produção e 
manipulação de 

alimentos 

 
Seguir as orientações 
do Manual de Boas 

Práticas 

 
-Álcool 70% R$ 8,90 

-Água Sanitária R$ 3,90 
-Sabão R$ 3,50 

 

 
 

Disponibilização de equipamentos de proteção (EPIs) que deverão ser 
usados somente na cozinha e na distribuição de alimentos bem como 
ter higiene na produção e manipulação de alimentos 

 
 
 

Unidade Escolar 

 
 

 
Antes da retomada e 

durante as aulas 

 
 
 

Sec. Educação 

Entregar equipamentos 
como máscaras 

descartáveis e acrílicas, 
luvas e uniformes a 
equipe responsável 

pela produção e 
manipulação de 

alimentos 

 
 

 
-Luva R$ 90,00 cxz 
-Jaleco R$ 109,00 

-Touca R$ 10,00 pct 



 

 

 

 
É expressamente proibida a entrada de entregadores e outros 
trabalhadores externos no local de manipulação dos alimentos 

 
 

 
Unidade Escolar 

 
 

 
Durante as aulas 

 
 

 
Direção 

Cartazes  

orientação 

 

 
Impressão 0,10 un 

 
Orientação da equipe responsável para evitar tocar o rosto, em 
especial os olhos e a máscara, durante a produção e distribuição dos 
alimentos 

 

 
Unidade Escolar 

 
Antes da retomada 
das aulas e Durante 

as aulas 

 

 
Direção e Comissão 

Escolar 

Orientar a equipe 
cartazes 

 

 
Impressão 0,10 un 

Lactário, unidade com área restrita, destinada à limpeza, esterilização, 
preparo e guarda de mamadeiras, basicamente de fórmulas lácteas 
(RDC 50/2002 ANVISA) e alimentos para crianças de 0 a 2 anos: devem 
atualizar o Manual de Boas Práticas de Manipulação e os 
Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) do Lactário de 
forma a adequá-los para o combate à disseminação da COVID-19 

Unidade escolar Durante a vigência 
deste plano 

Serventes e gestores Esterilização, preparo e 
guarda de mamadeiras 

-Álcool 70% R$ 8,90 

-Água Sanitária R$ 3,90 

-Sabão R$ 3,50 

As Mamadeiras e chupetas devem ser individuais, identificadas, 
higienizadas, secas e guardadas em armário fechado. Se as 
mamadeiras forem de uso coletivo devem ser lavadas e desinfetadas 
com solução clorada ou fervidas durante 10 minutos 

Unidade Escolar Durante as aulas Equipe responsável pela 
produção e 

manipulação de 
alimentos 

Manter as Mamadeiras 
e chupetas 

identificadas, 
higienizadas, secas e 

guardadas em armário 
fechado. lavar e 

desinfetar com solução 
clorada ou fervidas 

durante 10 

-Álcool 70% R$ 8,90 

-Água Sanitária R$ 3,90 

-Sabão R$ 3,50 

Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos e 
mamadeiras, de forma que cada criança seja atendida individualmente 
a fim de evitar compartilhamento de utensílios 

Unidade Escolar Durante as aulas Serventes e gestores Criar horários e rotinas 

Orientação 

Não há 



 

        7.1.4 DAOP TRANSPORTE ESCOLAR 
         Portaria Conjunta SES/SED nº 778 de 06 de outubro de 2020 passa a ser obrigatório 
         Portaria Conjunta SES/SED – nº 792 de 13 de outubro de 2020 passa a ser obrigatório 
         Portaria Conjunta SES/SED- nº 983 de 15 dezembro de 2020 passa a ser obrigatório 
         Portaria Conjunta SES/SED- nº 163 de 16 fevereiro de 2021 passa a ser obrigatório 
         Portaria Normativa Conjunta -.SES/SED/DCSC Nº 79 de 18.01.2022 
 
 

MEDIDAS GERAIS: 
No retorno das atividades do Transporte Escolar da Rede Pública e Privada de Ensino, bem como do Ensino Superior e Técnico, recomenda-se a adoção das seguintes medidas: 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

No transporte escolar, o maior número possível de janelas deve 
permanecer aberto de forma a promover uma maior circulação 
de ar, sem que isso coloque em risco a segurança dos 
passageiros; 

 

Transporte  Durante a vigencia 
deste plano 

Motoristas  Abrir janelas Não há 



 

A capacidade do transporte escolar está limitada obrigatoriamente à 
capacidade do veículo, considerando passageiros sentados; 

 

Respeitar a legislação vigente em relação ao direito do estudante em 
ser transportado pelo veículo de transporte escolar, ou seja, 
estudantes que residem a 3 km (3 quilômetros) ou mais de distância 
da unidade escolar; 

 

A distribuição de estudantes nos assentos do ônibus deve ser feita de 
forma a agrupar os alunos de uma mesma escola na mesma região do 
veículo, quando este atender a mais de um estabelecimento escolar 
no mesmo deslocamento; 

Unidade Escolar Durante as aulas Equipe Gestora, Equipe 
Pedagógica, Equipe 
Técnica, Pais, 
motoristas 

Orientação Não há 

 

 
a) A prioridade do transporte e ocupação dos assentos é dos alunos 
da Rede Municipal e Estadual de ensino, caso haja disponibilidade 
de vagas, será permitido o transporte de professores ou 
profissionais da educação, seguindo todos os protolos de higiene e 
segurança, os quais devem ajudar no cuidado com os alunos. 

b) b)Estudantes do mesmo grupo familiar podem dividir o assento 
(irmãos) 

 

 
 
 
 
Transporte 
Escolar 

 
 
 
Durante o período de 
pandemia 

 
 
 
 
Motoristas e monitores 

Transporte Escolar 

 
 
 
Definir a demarcação no 
assento para o assento 
ficar vago 

 
 
 
- Fita adesiva: R$4,00 
unidade 



 

 

Ordenar as entradas e saídas dos passageiros de forma que, no 
embarque, os passageiros ocupem inicialmente as partes traseiras dos 
veículos e que o desembarque inicie pelos passageiros dos bancos da 
parte dianteira; 

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
Pandemia 
 

Monitor e motorista  Orientação  Não há 

Permitir que entrem e permaneçam nos veículos somente pessoas com 
máscara que sejam estudantes ou trabalhadores das escolas, exceto 
aqueles dispensados do uso conforme Seção que trata do uso de 
máscaras desta Portaria. Orientar estes usuários que se optarem por 
usar máscara de tecido, que seja em conformidade com o previsto na 
Portaria SES nº 224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que 
venham a substituí-la; 

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
Pandemia 
 

Monitor e motorista  Orientação  Não há 

Todos os trabalhadores do transporte escolar, motoristas e agentes 
educacionais devem estar com as vacinações em dia, a fim de garantir 
a segurança pessoal e coletiva.  

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
Pandemia 
 

Profissionais do 
Transporte Escolar 

Unidade Básica de Saúde Não há 

Alunos da cidade, com residência inferior à 3 KM, as famílias serão 
responsáveis por levá-los à escola preferencialmente. Essa medida visa 
prevenir o risco de contaminação pelo covid-19.  

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
Pandemia 

Família Organização familiar Não há 

Adequar a frota de modo a compatibilizar o quantitativo de 

veículos com o de passageiros a serem transportados, respeitando a 
limitação definida para cada modalidade de transporte. 

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
pandemia 

Secretaria de Educação Através de pesquisa 
mapear o número de 
alunos que retornam ao 
presencial 

Não há 

 
Manter os basculantes e as janelas dos veículos abertas (exceto 
em dias de chuva/frio extremo), com amplitude que permita a troca 
de ar sem comprometer a segurança dos passageiros Caso o veículo 
disponha de sistema de ar condicionado com renovação de ar, esta 
deve estar ativa, bem como a higienização e as substituições dos filtros 
devem estar em conformidade com as recomendações dos 
fabricantes; 

 
 
 

Transporte 
Escolar 

 
 
 

Durante o período 
de pandemia 

 
 
 
Motoristas e monitores 
do transporte escolar 
 

 

 
 
 
 
Abrir as janelas ao dar 
partida 

 
 
 
 

Sem custo 



 

O uso de máscaras de proteção individual é obrigatório no 
transporte coletivo. Dessa forma, só deve ser permitido a 
entrada e o transporte nos veículos somente de pessoas com 
máscara que sejam estudantes ou trabalhadores das escolas. 

 
 

Transporte 
Escolar 

 
 

Durante o período 
de pandemia 

 
 
Motoristas e monitores 
do transporte escolar 

 

 
 
 
Orientações as familias 

pelo whatsapp, 
impresso.  

 
 
 

Internet escola  
Impressão R$0,10 

cada 



 

 

Padronizar procedimentos e operações de higienização, de 
forma que após cada itinerário/viagem, seja realizada a limpeza e 
desinfecção dos veículos utilizados no transporte: 

 
a) Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas (vidros) 
e poltronas com álcool 70% ou produtos sanitizantes de efeitos 
similar, a cada finalização de viagem; 

 
b) higienização interna completa do veículo, deve ser realizada 
ao menos uma vez ao dia; 

 
 
 
 

Transporte 
Escolar 

 
 
 
 

Durante o período 
de pandemia 

 
 
 

 
Motoristas e monitores 
do transporte escolar 

 

 

 
-O monitor e o 
motorista deverão 
realizar a higienização 
após cada viagem com 
alcool 70% e lavagem 
completa semanal 

 
 
- Água sanitária R$ 8,00 
unidade 
- Álcool 70% R$9,00 (900ml) 
 

 

 
Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de efeito similar para a 
higienização das mãos, no embarque e no interior do veículo; 

 
Sec. Educação    

 
Durante o período 

de pandemia 

 

 

Motoristas e monitores 
do transporte escolar 
 

 
Orientar e distribuir 
álcool para os alunos.  

 
- Álcool gel  R$ 14,00 

 
Afixar no veículo cartazes com orientações aos passageiros sobre 
etiqueta da tosse, uso da máscara, higienização das mãos. 

 
Transporte 

Escolar 

 
Durante o período 

de pandemia 

 
Motoristas e monitores 
do transporte escolar 

 

 
- Fixar encarte 

 
   Impressão R$0,10 

 

Organizar e orientar escalonamento de horários de chegadas e saídas 
dos estudantes nas instituições de ensino, reduzindo a concentração 
deles no local; 

 
Transporte 

Escolar 

 
Durante o período 

de pandemia 

 

Unidade Escolar 

 

-Escola e Transporte 
definir horários 
escalonados  

-Divulgar em grupos de 
whatsapp 

 

Sem custo 

Fica facultada a aferição da temperatura dos alunos previamente ao 
seu ingresso ao transporte escolar.  

 

 
Transporte 

Escolar 

 

 
Durante o período 

de pandemia 

 
 
 Motoristas  

 

 
 

Orientar   

 
 

Não há 



 

 

Priorizar as crianças da Educação Infantil e crianças com necessidades 
especiais no embarque e desembarque e na ocupação dos bancos 
dianteiros do transporte coletivo; 

 
Transporte 

Escolar 

 
Durante o período 

de pandemia 

 
Motoristas e monitores 
do transporte escolar 

 

Documentos 
informando quem são 
as crianças 

 

Impressão R$ 0,10 un 

Todos os profissionais do transporte escolar terão uma lista com os 
contatos atualizados dos responsáveis e do responsável da escola, 
para que seja informada qualquer demanda referente ao estado de 
saúde dos alunos, bem como, avisar os respectivos responsáveis.  

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
pandemia 

Motoristas e monitores 
do transporte escolar 
 

Lista de contato 
atualizada 

Impressão R$ 0,10 un 

Caso o motorista ou monitor apresentar sintomas, serão afastados 
das funções, se necessário será suspensa a linha do transporte  

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
pandemia 

Motoristas e monitores 
do transporte escolar 
 

-Suspensão imediata dos 
serviços prestados do 
transporte  
- Aviso aos familiares 

- Telefone 
-Whatsapp 

É proibida a entrada nos veículos, de pais e responsáveis, a não ser 
em caso de extrema necessidade para auxiliar estudante/ criança 
com necessidade especial ou outra limitação. 

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
pandemia 

Pais/responsáveis, 
motoristas, agentes 
educacionais, equipe do 
PLANCON 

Não permitir a entrada 
de ninguém se não 
alunos  

Não há 

Os trabalhadores do transporte escolar devem informar 
imediatamente ao estabelecimento, caso apresentem sintomas de 
síndrome gripal e/ou convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas 
ou confirmadas da COVID-19, aplicando para estes as mesmas 
condutas relacionadas aos outros trabalhadores da atividade escolar, 
no que se refere à elucidação diagnóstica, período de afastamento e 
notificação das autoridades sanitárias e epidemiológicas; 

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
pandemia 

Motoristas, agentes 
educacionais, gestores  

Informar as escolas 
alunos que 

apresentarem sintomas 

Ligação  

Os motoristas, e demais prestadores de serviço do transporte devem 
reforçar seus cuidados pessoais, lavando sempre as mãos com água 
e sabão e que, sistematicamente, utilizem o álcool a 70% para 
higienização das mãos; 

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
pandemia 

Motoristas, agentes 
educacionais, gestores 

Seguir os protocolos de 
higienização 

Não há 

Os motoristas devem, preferencialmente utilizar máscaras PFF2/N-
95, durante todo o deslocamento (desde as entradas no veículo até 
o desembarque do último aluno), caso não for possível a utilização do 
modelo sugerido, utilizar máscara descartável coberta por máscara 
de tecido algodão, formando dupla proteção; 

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
pandemia 

Motoristas, agentes 
educacionais 

Obrigatório o uso de 
máscara 

Mascara R$ 60,00 

Os trabalhadores do transporte escolar devem estar capacitados 
quanto à forma adequada de uso dos dispositivos de segurança 
sanitária máscara, tanto para a colocação quanto para a retirada, 

Transporte 
Escolar 

Durante o período de 
pandemia 

Motoristas, agentes 
educacionais 

Participar de capacitação 
e seguir documentos e 

normas 

Não há 



 

troca, substituição, higienização e descarte; 

Os trabalhadores do transporte escolar ao final de cada turno ou 
expediente ao retornar às suas residências devem trocar de roupa ou 
uniforme (jaleco) 

Transporte 
Escolar 

Durante a pandemia Motoristas  

Agentes educacionais 

Descarte de jaleco 
descartavel 

Usar jaleco somente 
durante expediente 

 

Jaleco tecido R$ 109,00 
Jaleco tnt R$ 4,00 

 
     

 

MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES: 

O quê (W2) 

 

Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 
Orientar aos pais que os estudantes deverão utilizar máscara facial 
como barreira, para a utilização do transporte. 

 

 
Transporte 

Escolar 

 

 
Durante o período 

de pandemia 

 

 
Unidade Escolar 

 

 
Reuniões de Pais 

 

 
 

Não há 

 

Solicitar aos pais/responsáveis que acompanhem/aguardem 
seus filhos no ponto de embarque. 

 
 

 
 
 

Transporte 
Escolar 

 
 
 

Durante o período 
de pandemia 

 
 
 

 
Unidade Escolar 

 
Campanha de 

conscientização para 
que os 

pais/responsáveis 
priorizem o transporte 
próprio de seus filhos, 
visando a evitar o risco 

de contaminação 
dentro do transporte, 
orientando que não 

transportem 
passageiros fora do 

núcleo familiar; 
 
 
 

 
 
 

Não há 



 

 

 
 

Realizar campanha de conscientização para que os pais ou 
responsáveis priorizem o transporte próprio de seus filhos, visando a 
evitar o risco de contaminação dentro do transporte, orientando que 
não transportem passageiros fora do núcleo familiar. 

 Unidade escolar 
SME 
SMS 

 Durante período da 
pandemia 

 Gestores  
Comissão escolar 

 Informativos 
Panfletos  

     R$ 300,00 

MEDIDAS AS AUTORIDADES FISCALIZADORAS: 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

É de responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, Vigilância 
Sanitária Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Santa Catarina, fiscalizar os estabelecimentos 
com vista a garantir o cumprimento das medidas sanitárias exigidas. 

Rede 
municipal e 
estadual de 

ensino 

Durante o período 
de pandemia 

Vigilância Sanitária 
Municipal, Vigilância 
Sanitária Estadual, 
Polícia Civil, Polícia 
Militar, Corpo de 

Bombeiros 

Visitas  Combustivel  

Cabe aos órgãos de fiscalização municipal promover ações e 
operações que intensifiquem a fiscalização, sempre considerando o 
arcabouço legal pertinente em vigor; em especial: 
a) Certificar-se que trabalhadores e estudantes conhecem as 
orientações relacionadas ao transporte escolar; 
b) Verificar se estudantes e trabalhadores fazem uso constante da 
máscara; 
c) Verificar a disponibilidade de álcool 70% nos veículos 

Transporte 
Escolar 

Durante o período 
de pandemia 

Vigilância Sanitária Realizar 
acompanhamento 

semanal 

Não há 



 

PARA AS ETAPAS DO EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL, ALÉM DAS DIRETRIZES 
GERAIS JÁ ESTABELECIDAS, É NECESSÁRIO IMPLEMENTAR AS SEGUINTES DIRETRIZES ADICIONAIS: 

O quê 
(W2) 

Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

Quando mais de dois funcionários da escola estiverem em 
afastamento ou atestado para COVID,  poderá ser suspenso o ensino 
presencial e ficar sómente no ensino remoto ou atividades 
impressas 

Nas unidades 
escolares 

Mais de 2 
servidores 

auxentes devido 
ao COVID 

Equipe da SME, 
Diretores e Equipe 

Análise e suspensão das 
atividades presenciais 

Impressão 0,10 
Entrega de atividades 

pelo transporte escolar 



 

7.1.4. DAOP GESTÃO DE PESSOAS 
 
 

DIRETRIZES GESTÃO DE PESSOAS 
Medidas iniciais de prevenção Por que? Oferecer orientações que apontem a operacionalidade do processo de retomada às aulas de forma segura e 

protegida baseada nos protocolos de biossegurança e no plano de Contingência do Estado de Santa Catarina. 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 
Disponibilização de material informativo de prevenção a Covid-19 em 
todos os ambientes das unidades escolares. 

 
 

 

 
Unidade escolar 

 
pré retorno 
presencial 

 
Comissões Escolares 

SME 
SAÚDE 

A comissão escolar 
deverá colar 

informativos e cartazes 
orientativos para a 

prevenção da covid-19 
de modo a fortalecer as 

orientações de 
prevenção a Covid-19 

 
- Cartazes R$ 5,00 

-Panfletos R$ 700,00 
-Site Prefeitura 

- Whatsapp 



 

 
MAPEAMENTO - TRIAGEM E CONTROLE CONTÍNUO DOS PROFISSIONAIS 

Ampliar as estratégias de controle das situações de risco, adotando procedimentos de triagem e classificação, que permitam identificar e resguardar os profissionais com maior 
vulnerabilidade de saúde, agilizar os encaminhamentos dos grupos considerados suspeitos para os serviços de saúde (Centro de Triagem Municipal), buscando evitar ao máximo os riscos de 

contágio e transmissão da COVID-19. 
 

GRUPO 1 - SUSPEITOS OU CONFIRMADOS GRUPO 2 - GRUPO DE RISCO GRUPO 3 - HABILITADOS AO TRABALHO. 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 
 

 
Mapeamento e 
triagem dos 
profissionais 

 
 
 

 
Unidade Escolar 

 
 
 

Pré-retorno 
presencial e 

monitoramento 
diário. 

 
 
 

Gestão 
Escolar/Setor de RH 

Sec. Saúde 

 
-Levantamento de atestados médicos; e documentos autodeclaratórios 

de todos os profissionais que compõem o grupo de risco. 
 

- Classificação dos profissionais por grupos (trabalho remoto e 
presencial) e encaminhamentos (trabalho remoto; licenças; perícias 

médicas; serviços de saúde, isolamento em quarentena). 
 

 
 
 
 

Impressão R$ 0,10 un 

 
Monitoramento 
continuo de 
profissionais. 

 
Unidade Escolar 

 
Diariamente 

 
Agente 

Educacional 

 
-A unidade escolar deverá destinar os profissionais que realizarão a 

recepção e o monitoramento dos profissionais; estudantes e crianças 
na entrada do ambiente escolar. Estes profissionais com os EPI’s e 

treinamentos sobre os protocolos de biossegurança deverão realizar a 
aferição de temperatura de todos os profissionais da unidade escolar, e 

também dos estudantes e crianças. Também deverão realizar a 
orientação diária para higienização e verificação do uso dos EPI’s 

promovendo a entrada segura de todas as pessoas no ambiente escolar. 
 

-Ainda no momento de recepção, se identificado temperatura igual ou 
maior a 37,8 graus ou a autodeclaração de sintomas gripais, o 

recepcionista deverá fazer a orientação de que o profissional; o 
estudante ou a criança, deverá ser imediatamente encaminhado para o 
serviço de referência do município para tratamento de Covid-19 (centro 

de triagem). 

 
Agente educacional 
R$ 1.301,00 mensais 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratégias para 
ações de 
emergência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidade escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diariamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comissões Escolares 

 
Identificado casos de sintomatologia apresentada pelo profissional; 

estudante ou criança durante a atividade escolar deverá ser levado a 
sala de acolhimento, portoreiormente encaminhar para a Unidade de 

Saúde do município (centro de triagem). 
 
 

Nas situações de alteração súbita de quadro de saúde de estudante ou 
criança, durante a atividade escolar, caberá ao gestor fazer o contato 

imediato com o responsável para busca do estudante/criança. 
 
 

Havendo indisponibilidade da família buscar o estudante/criança 
caberá ao gestor escolar acionar o Conselho tutelar para que se 

efetivem as ações necessárias. 
 
 

Na ocorrência de alteração de quadro de saúde com risco grave, a 
comissão escolar deverá acionar os serviços móveis de urgências 

(192/193) e comunicar a família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ligações 

-Whatsapp 

-Internet 

 

Sala de 
Acolhimento 

 
 

Unidade Escolar 

 
 

Diariamente 

 
 

Comissões Escolares 

 
Em situações de alteração de saúde durante a atividade escolar, 

encaminhar o profissional; estudante; criança para ambiente seguro e 
isolado na unidade escolar, acionar acompanhamento familiar e realizar 

a notificação aos órgãos de vigilância e controle sanitário. 

 

 
Não há 

 
Notificação de 
sintomas 

 
Unidade Escolar 

 
Diariamente 

 
Diretora da Escola 

 

Através de planilha de monitoramento, com descrição pontual dos 
acontecimentos (Em anexo). 

 
Impressão R$ 0,10 un 



 

 

 
 
 

MEDIDAS DIÁRIAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO 
Estabelecer cronogramas e rotinas que promovam o distanciamento social recomendado e minimizem os riscos de 

contaminação e transmissão do covid-19 no ambiente escolar 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 
Cronograma semanal 
dos alunos que 
realizarão atividades 
presenciais 

 
 

 
Unidade Escolar 

 
 

 
Semanal 

 
 

 
Gestor escolar 

 
Construir cronograma semanal de alunos, organizado por nome; turma 

e turno, datas e períodos que realizarão as atividades presenciais na 
unidade escolar; disponibilizar o cronograma aos recepcionistas para o 

controle diário de acesso às unidades. 

 
 
 

Impressão R$ 0,10 uni 

 
 

Controle monitorado 
de pessoas nas 
unidades escolares 

 
 
 

Unidade Escolar 

 
 
 

Diário 

 

 
Agente 

Educacional 

 
Verificar e estabelecer o controle diariamente por meio de lista de 

profissionais, alunos/crianças, escalonados para a atividade presencial, 
de modo a evitar o número excedente do percentual seguro de pessoas 

nas unidades escolares. 

 

 
Impressão R$ 0,10 uni 

 
Criação de canais 
virtuais para 
comunicação com a 
família e visitantes. 

 
 

Unidade Escolar 

 
 

Diário 

 
 

Gestores 

 

Priorizar a comunicação com familiares e visitantes por meio das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), evitando ao máximo 

a interação presencial desnecessária. 

 

 
Internet 



 

 

 
Controle de familiares 

e visitantes no 
ambiente escolar por 

agendamento 

 
 
 
 

Unidade Escolar 

 
 
 
 

Diário 

 
 
 
 

Gestores 

 
 

 
Adotar sistema de agendamento para ocasiões de recepção de 

familiares e visitantes que não possuem acesso as TIC’s, 

 
 

 
-Internet 
-Telefone 

 
 

 
Planejamento de 

Fluxos de ambientes 
durantes as atividades 

escolares 

 
 
 

Unidade Escolar 

 

 
 
 

Diário 

 
Gestores 

Coordenação 
Pedagógica 

Equipe docente 
Profissionais de 
Serviços Gerais 

 
 

Planejar todos os processos de ambientação e fluxos das atividades 
realizadas na unidade escolar, garantido a desinfecção adequada dos 

espaços físicos utilizados antes e após a realização das atividades 

 
 
 

-Álcool R$ 8,90 
-Água sanitária R$ 3,80 

-SabãoR$ 3,50 

APOIO PSICOSSOCIAL 
Estabelecer estratégias de apoio e suporte psicossocial que favoreçam a promoção de saúde mental dos profissionais; estudantes e crianças no ambiente escolar. 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 
 

Elaboração de rotinas que 
disponibilizem momentos 

para apoio e suporte 
psicossocial 

 
 

 
Unidade 
Escolar 

 
 

 
Semanalmente 

 
 
 

Psicológa escolar 

 
 
 

Disponibilizar momentos para roda de conversas virtuais e webinarios 
sobre a promoção de saúde mental de estudantes e profissionais. 

 
 
 

Internet 

 
Estratégias de Escuta e 

encaminhamentos 
psicossociais 

 
Unidade 
Escolar 

 
Diariamente 

 
Gestores 

 
Promover espaços de escuta para docentes, alunos e toda a 

comunidade educativa, quando necessário realizar 
encaminhamentos para os serviços de saúde mental do Município. 

 
Não há 

Participar das discussões 
sobre o processo ensino-

aprendizagem, que envolve 
aspectos psicológicos, 

cognitivos, sociais e 
pedagógicos. 

Unidade 
Escolar 

Diariamente Docentes e 
Coordenação 
Pedagógica 

-Alinhar junto aos docentes e coordenação pedagógica a inclusão das 
Habilidades e Competências Socioemocionais nas propostas pedagógicas 

 
-Garantir o acolhimento como proposta pedagógica efetiva durante as 

aulas online e presencial. 
 

 
 

- Internet 
-Impressão 



 

Desenvolver grupos de 
trabalhos com alunos, 
famílias e comunidade 
educativa para mediar 
soluções emergentes 

do contexto da pandemia. 

Unidade 
Escolar 

Diariamente Gestoras Escolares, 
Famílias, docentes e 

comunidade 
educativa. 

- Auxiliar a atividade docente na adaptação didático-pedagógica para as 
novas demandas. 

 
- Mapear dificuldades de professores na elaboração das aulas online. 

 
- Fortalecer os vínculos da equipe pedagógica, incentivando a troca de 

experiências e investindo em uma comunicação assertiva. 
 

- Fomentar o trabalho docente a partir do mapeamento das dificuldades 
emocionais, sociais ou pedagógicas detectadas nos estudantes em 
relação ao período de isolamento, como forma de potencializar a 

comunicação estudante/docente. 
 

- Promover o diálogo com os/as docentes sobre demandas familiares 
que influenciam no processo ensino-aprendizagem, sempre atendendo 

aos procedimentos que preservem a sigilo profissional. 
 

 
 

Não há 

Fortalecer a parceria entre 
escola e família, no intuito 
de estreitar os vínculos e 

oferecer suporte nas 
vivências das famílias 

diante das experiências 
afetivas geradas na 
conjuntura atual. 

Unidade 
Escolar 

Diariamente Famílias, Docentes e 
Gestoras Escolares 

- Acolher os diferentes sentimentos e posicionamentos das famílias, 
tranquilizá-las diante das dificuldades enfrentadas na educação nesse 

momento de distanciamento da escola. 
 

- Auxiliar pais e estudantes na continuidade do processo ensino 
aprendizagem através de grupos em redes sociais, gravações de vídeos e 

lives/ webnar nas mídias sociais. 
 

- Orientar as famílias sobre as possibilidades de manejo da ansiedade, 
estresse e apatia do aluno; 

 
 
 

Não há 

Garantir a efetivação do 
trabalho em Rede, visando 

a Educação Integral e a 
promoção dos Direitos 

Humanos. 

Unidade 
Escolar 

Diariamente Famílias, Gestores 
Escolares e Rede de 

Proteção 

-Manter articulação ecom a rede socioassistencial de proteção a crianças 
e adolescentes como: Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais e 
Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, no intuito de 

garantir a integridade física e psíquica desses sujeitos em 
desenvolvimento, que no contexto da pandemia têm seus cotidianos 

alterados e tornam-se vulneráveis às violências. 
Reuniões em rede 

 
- Panfletos R$ 700,00 
-Palestras (ver custo) 

 



 

 

 
 
 

 

7.1.5. DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 
 
 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 
Tutorial criado pelo Comitê Municipal na 

realização do Plancon. 

 
Secretaria de Estado e 

Unidades Escolas 

 

Assim que 
divulgado o Plano 
de Contingência 

 
Secretaria de Educação,  

Unidades de Ensino e 
Departamento de 

Comunicação 

 
 

Plataformas Virtuais 

 
 

Internet 

 
Realizada Capacitação e formação das 

Equipes que compõem os SCOs 

 

Secretaria de 
Educação, Unidades 

Escolares 

Assim que 
divulgado o Plano de 

Contingência 

 
Comitê Técnico e a Defesa 

civil de Santa catarina 

 
Plataformas Virtuais e 

presencial com as 
medidas de segurança 

 
 

Internet 

 

Realizar acompanhamento 
especializado com os 

alunos com necessidades 
especiais, bem como as 

suas respectivas famílias, 
no intuito de, compreender 

suas peculiaridades e 
auxiliá-los em relação suas 

às demandas. 

 
Unidade 
Escolar 

 
Semanal 

 
Famílias, Docentes e 
Núcleo de Educação 

Especial 

-Planejar as ações nos ambientes doméstico e educacional amparados 
pelos princípios da: inclusão, educabilidade universal, equidade, 

personalização, flexibilidade, expressão da autonomia, envolvimento 
parental. 

 
-Articular, em conjuntos com os pais/responsáveis e a equipe 

pedagógica, a necessidade de flexibilização de horários, prazos, bem 
como a adaptação do currículo de acordo com o tipo de deficiência e 

demais particularidades dos sujeitos inclusivos. 
 

-Avaliar a necessidade de nomear um auxiliar de apoio à inclusão, que 
configure como um/a educador/ a para auxiliar as PcD em seus 

autocuidados e nos hábitos da vida diária, no ambiente doméstico ou 
escolar. 

 
-Intermediar presencialmente ou por videoconferência a relação com 

pais/mães/responsáveis e a equipe pedagógica para favorecer 
atividades adaptadas possíveis de executar, bem como averiguar o 

acesso às tecnologias da informação e comunicação. 

Não há 



 

 
 

Realizada Capacitação e treinamento para 
as equipes escolares sobre a aplicação das 

diferentes diretrizes e protocolos 

 
 
 

Unidade Escolar 

 

Assim que 
divulgado Plano de 

contingência 
Antes do Retorno às aulas 

presenciais 

 
 

Direção, professores e 
funcionários 

 
Realização on-line utilizando 

as plataformas virtuais, 
presencial quando possível. 

 

Sem custo, considerando 
que foram utilizados 

profissionais do poder 
público e das Unidades 

Educacionais 

 

 
Realizado Treinamentos sobre 

higienização e desinfecção aos servidores 
da zeladoria 

 
 
 

Unidade Escolar 

 

 
Antes do retorno e de forma 

sistemática e permanente 

 

 
Responsável pela 

Coordenação do Setor 

 

 
Realização on-line utilizando 

as plataformas virtuais, 
presencial quando possível. 

 

Sem custo, considerando 
que foram utilizados 

profissionais do poder 
público e das Unidades 

Educacionais 

 
 

Realizado Treinamentos sobre cuidados 
aos servidores responsáveis pela 

alimentação escolar 

 
 
 

Unidade Escolar 

 

 
Antes do retorno e de forma 

sistemática e permanente 

 

 
Responsável pela 

Coordenação do Setor 

 

 
Realização on-line utilizando 

as plataformas virtuais, 
presencial quando possível. 

 

Sem custo, considerando 
que foram utilizados 

profissionais do poder 
público e das Unidades 

Educacionais 

 
 

Realizado Treinamentos sobre cuidados 
aos servidores responsáveis pelo 

transporte escolar 

 
 
 

Unidade Escolar 

 

 
Antes do retorno e de forma 

sistemática e permanente 

 

 
Secretaria de Educação 

 

 
Treinamentos de forma 

presencial 

 

Sem custo, considerando 
que foram utilizados 

profissionais do poder 
público e das Unidades 

Educacionais 

 

 
Realizado simulados de campo 

 
 
 

Unidade Escolar 

 
 

Antes do retorno e durante 
as aulas presenciais 

 
 

Direção, professores e 
funcionários 

 

 
Exercício realizado testando 

os protocolos estalimentação 
escolar estabelecidos 

 

Sem custo, considerando 
que serão utilizados 

profissionais do poder 
público e das Unidades 

Educacionais 

 
 

Realizados programas de treinamentos 
e capacitação aos Integrantes do Comitê 
e servidores das Unidades Educacionais 

 
 
 

Comitê 

 

 
Antes do retorno e durante 

as aulas presenciais 

 
 
 

Integrantes do Comitê 

 

 
Treinamentos on-line por 

meio de plataforma virtual, 
presencial quando possível. 

 

Sem custo, considerando 
que serão utilizados 

profissionais do poder 
público e das Unidades 

Educacionais 



 

 

 

7.1.6. DAOP COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 
 

Com o objetivo estruturar uma comunicação efetiva e eficiente. 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 
 
 
 
 
 

Realizar comunicação 
através de canais 

confiáveis ao que o 
público-alvo utiliza. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 

Diariamente 
 

 
 
 

 
 

Cada estabelecimento escolar através 
do seu Diretor e equipe, realizar 
comunicação interna e externa, 

relacionados ao trabalho pedagógico e 
cuidados com a saúde. 

 

 
 
 

Identificar os principais e mais efetivos meios de comunicação 
social; criando e/ou atualizando lista de contatos e fornecendo 

informações regulares sobre o retorno às aulas, o grau de 
preparação do Município e do estabelecimento escolar, o 

processo de gestão da crise sanitária, suas fases, estratégias e 
ações previstas para a prevenção de contágio no ambiente 
educacional e para a manutenção das atividades de ensino 

nos diferentes cenários de risco, bem como orientar sobre os 
procedimentos a serem seguidos em casos suspeitos de 

contaminação bem como das demais informações que o SCO 
entender relevantes; Combatendo fake news e noticias de 

natureza especulativa variada. 

 

 
 

- Impressão R$ 0,10 
uni 

- Internet 

 



 

 

 

DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Com o objetivo de informar, educar, orientar, tranquilizar e minimizar a circulação de informações falsas. 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgação dos 
materiais produzidos e 
elaborados para 
auxiliar no processo de 
planejamento, 
organização e tomada 
de decisão sobre o 
retorno escolar, 
tornando públicas as 
medidas preventivas e 
de contenção do 
contágio adotadas 
pelo Poder Público e 
pelo estabelecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No        
estabelecimento 

escolar e nos 
meios de 

comunicação à 
distância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Após a aprovação 

do Plano de 
Contingência da 

Escola pelo 
Comitê Municipal 

de Retorno das 
Aulas Presenciais 

e de      
Gerenciamento da 

Pandemia de 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Comissão Escolar de gerenciamento 
do COVID-19 da unidade, juntamente 

com os responsáveis pelas 
comunicações (interna e externa) do 

estabelecimento. 

 

 
Deverá ser divulgado em linguagem acessível, fisicamente e nos 

sites das organizações parceiras que integram o Comitê 
Municipal de Retorno das Aulas Presenciais e de Gerenciamento 

da Pandemia de COVID-19, todos os materiais produzidos e 
elaborados para auxiliar no processo de planejamento, 

organização e tomada de decisão sobre o retorno escolar, bem 
como normas de condutas relativas ao uso dos espaços físicos e 

à prevenção e ao controle do COVID-19, em especial: 
 

* Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-Edu 
Estadual COVID-19 em que está inserido o Caderno de Diretrizes 

das Medidas Sanitárias, Pedagógicas, de Alimentação, de 
Transporte Escolar, de Gestão de Pessoas, de Comunicação e 
Informação, de Treinamento, Capacitação e Simulados e de 

Finanças; 
 

* Plano de Contingência Educação Escolas – Plancon-Edu Escolas 
COVID19; 

 

* Caderno de Apoio Plancon COVID-19; 

 
 

 

 

 
 

 

 

Internet 
Folders 

 

    * Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de Eventos 
Extremos; 

    
* Plano de Contingência Educação Municipal; 

    
* Plano de Contingência Educação, Procedimentos Operacionais 

Padrão ou Protocolos do estabelecimento escolar. 



 

 

ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Com o objetivo de atualizar o público-alvo evitando o surgimento de informações falsas. 

 
O quê (W2) 

 
Onde (W3) 

 
Quando (W4) 

 
Quem (W5) 

 
Como (H1) 

Quanto custa (H2) 

 
 
 

Promover a obtenção 
das informações 
oficiais. 

 

 
Nos meios de 

comunicações oficiais 
da União, Estados e 

Municípios. 

 
Após a aprovação do Plano de Contingência da 
Escola pelo Comitê Municipal de Retorno das 

Aulas Presenciais e de Gerenciamento da 
Pandemia de COVID-19 e sempre que 

informações relevantes ou urgentes se 
apresentarem. 

 

 
Os responsáveis pela 

comunicação (interna e 
externa) da unidade 

escolar. 

 
Mediante consulta em sites oficiais, 

decretos, se articulando com o Comitê 
Municipal de Retorno das Aulas 

Presenciais e de Gerenciamento da 
Pandemia de COVID-19 e com as 

Secretarias da Saúde/Vigilância Sanitária, 
Assistência Social, Segurança Pública, 

Defesa Civil, entre outras. 

 

 

 
 

 

Não há 

ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Para estabelecer um canal de comunicação entre o Comitê Municipal de Retorno das Aulas Presenciais e de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 e as unidades escolares. 

 
O quê (W2) 

 
Onde (W3) 

 
Quando (W4) 

 
Quem (W5) 

 
Como (H1) 

Quanto custa (H2) 

 
 
 

Disponibilização de 
endereço eletrônico. 

 
 
 

Na Secretaria 
Municipal de 

Educação 

 
 
 

Concomitantemente a elaboração do Plano 
Municipal de Contingência-Educação e do 

Plano de Contingência da Escola. 

 
 
 

 
A Secretaria Municipal 

de Educação 

 
 
 
 

educacao@vargeao.sc.gov.br 

 

 

 

 
 

Não há. 

 



 

 

NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA 

Com o objetivo de adotar práticas responsáveis de prevenção à contaminação e ao contágio. 

 
O quê (W2) 

 
Onde (W3) 

 
Quando (W4) 

 
Quem (W5) 

 
Como (H1) 

Quanto 

custa 

(H2) 

Procedimento para 
 

Quando os servidores, os responsáveis ou os 
  

Deverá ser registrado em livro próprio do 
estabelecimento escolar, seguindo uma ordem 

sequencial, contendo: a data da ocorrência, dados para 
a identificação e contato com o indivíduo, e a situação 

em que se deu a constatação, notificando que o 
indivíduo deve se direcionar a uma Unidade Básica de 

Saúde, devendo também retornar com o Atestado 
Médico ou de Declaração de Comparecimento à 

Consulta Médica no prazo máximo de 2 dias úteis. 

 

 

 

 

Não há. 

atendimento de caso  alunos identificarem, em si ou em terceiros,  

suspeito, ou com 
sintomas respiratórios 
identificados nas 
despendências dos 
estabelecimentos 
escolares. Notificação ao 

 
No estabelecimento 
escolar e durante o 

período letivo. 

sintomas da COVID-19, tais como febre, tosse 
seca, cansaço, dores e desconfortos, dor de 

garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, 
perda de paladar ou olfato, erupção cutânea 
na pele ou descoloração dos dedos das mãos 
ou dos pés, dificuldade de respirar ou falta de 

Profissionais da saúde 
ou Responsáveis pela 
comunicação interna 
do estabelecimento 

escolar. 

portador dos sintomas  ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou  

de COVID-19.  Movimento.  
 

- Sepenção das aulas presenciais caso o 
professor adoecer. 

 



 

 

COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES SANITÁRIAS 

Com o objetivo de controlar eventuais contaminações. 

 
O quê (W2) 

 
Onde (W3) 

 
Quando (W4) 

 
Quem (W5) 

 
Como (H1) 

Quanto custa (H2) 

 

Comunicação às 
autoridades sanitárias 
de portador dos 
sintomas de COVID-19 
revel. 

 
 

Na Secretaria da 
Saúde/Vigilância 

Sanitária. 

 
Notificado o indivíduo com sintoma de Covid- 
19 mas não tendo o retorno do Atestado ou da 

Declaração de Comparecimento à Consulta 
Médica em um prazo máximo de 2 dias úteis. 

 
Responsáveis pela 

comunicação externa 
do estabelecimento 

escolar. 

 
 

49 3050-5520 
999920122 

 
 
Não há 

COMUNICAÇÃO DOS INDICADORES E AÇÕES DA UNIDADE ESCOLARNão  
Com o objetivo de informar e atualizar a comunidade escolar sobre as ocorrências de casos suspeitos da unidade, 

suas confirmações (ou não), bem como os aspectos facilitadores e complicadores das Dinâmicas e Ações Operacionais. 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1)  

 
 

 
Comunicação à 
comunidade escolar e ao 
Comitê Municipal de 
Retorno das Aulas 
Presenciais e de 
Gerenciamento da 
Pandemia de COVID-19 
de caso suspeito (em 
investigação) e/ou 
confirmado. 

 
 
 

 
No         

estabelecimento 
escolar, por meio 

de formulários 
eletrônicos, e nos 

meios de 
comunicação à 

distância. 

 
 
 
 
 

Após a aprovação do Plano de 
Contingência da Escola pelo 

Comitê Municipal de Retorno 
das Aulas Presenciais e de 

Gerenciamento da Pandemia 
de COVID-19 e sempre que 

houverem novas ocorrências. 

 
 
 
 
 
 

Os responsáveis 
pelas comunicações 
(interna e externa) 

do estabelecimento 
escolar. 

 
 

Deverá ser disponibilizado, em local visível do estabelecimento e 
nos canais de comunicação confiáveis e eficazes que o público-alvo 

utiliza regularmente, a quantidade e a respectiva data de 
identificação de caso suspeito (em investigação) e/ou confirmado, 
relacionando as séries e as turmas das quais cada indivíduo teve 

contato, assegurando, sempre que possível, o sigilo da identidade 
deste, bem como os registros diários das atividades da escola, de 

maior ou menor eficácia das diferentes dinâmicas e ações, de 
eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de 

questões que seja necessário resolver ou aspectos a serem 
alterados, serão realizados no BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS 

de preenchimento expedido e em relatório que apresente os 
aspectos facilitadores e complicadores das Dinâmicas e Ações 

Operacionais, conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do 
Caderno de Apoio PLANCON COVID-19. 

  

 

 

 

 

Não Há  



 

 

MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
Para assegurar o processo de melhoria continua do Sistema de Comunicação. 

 
O quê (W2) 

 
Onde (W3) 

 
Quando (W4) 

 
Quem (W5) 

 
Como (H1) 

Quanto custa (H2) 

 
 

 
Avaliação, revisão, 
adaptação e 
aprimoramento do 
Sistema de 
Comunicação. 

 
 
 
 
 

No estabelecimento 
escolar. 

 
 
 
 

 
Semanalmente. 

 

 
A Comissão Escolar de 

gerenciamento do 
COVID-19 do 

estabelecimento e os 
responsáveis pela 

comunicação interna e 
externa da unidade. 

 

Cada estabelecimento escolar deverá realizar 
reuniões periódicas com o intuito de discutir 

as fraquezas e ameaças, bem como os pontos 
fortes e oportunidades do Sistema de 
Comunicação, propondo medidas que 

objetivem o aprimoramento deste, 
garantindo que a comunicação sobre as 

medidas sanitárias aplicadas ao transporte, à 
alimentação, à disposição do espaço físico, ao 

pessoal envolvido nos trabalhos interno e 
externo da unidade, seja conhecida por todos, 

em especial pelos alunos e responsáveis. 

 

Internet escola  



 

 

7.1.7. DAOP FINANÇAS 
 
 

O quê (W2) Onde (W3) Quando (W4) Quem (W5) Como (H1) Quanto custa (H2) 

 
 
 
 
 

 
Identificar fonte de 
recursos e valores para 
Aquisição de materiais, 
equipamentos e produtos 
necessários para a segurança 
sanitária e pedagógica do 
público-alvo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de Educação 
com base nos dados 
fornecidos por cada 

unidade escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imediatamente 

 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Administração e 

Fazenda Por meio 
da Contabilidade da 

Licitação 

 
Com base nos quantitativos de cada unidade 

escolar, identificar os recursos financeiros 
necessários para a aquisição dos materiais, 

equipamentos e produtos indispensáveis para a 
adoção das medidas preventivas e de contenção 

do contágio do Coronavírus. 
 
 

Avaliar a necessidade de busca de recursos 
externos. 

 
 
 
 
 
 

Valor deverá 
corresponder as 

necessidades 
apontadas pelas 

unidades escolares 
versus realidade 

financeira 

    Avaliar a possibilidade de utilização dos recursos 
do PDDE 

 

    
Orientar quanto a forma de aquisição dos 

produtos. 

 

 
 

Aquisição de EPIs, tais como 
máscaras, barreiras físicas nas 
estações de trabalho e/ou proteção 
com protetor facial rígido (tipo face 
shield), para os profissionais, luvas, 
dentre outros que se fizerem 
necessários, na quantidade 
suficiente para suprir as 
necessidades até o 
término do ano 
letivo de 2022. 

 
 
 
 
 

 
Secretaria de Educação 

com base nos dados 
fornecidos por cada 

unidade escolar 

 
 
 
 
 
 

Antes do início das aulas 
presenciais 

 
 

 
Secretaria de 

Educação 
 
 

Secretaria de 
Administração e 

Fazenda Por meio 
da Contabilidade da 

Licitação 

 
 

 
Com base no quantitativo fornecido pelas 
unidades, a Secretaria de Educação deverá 

elaborar Termo de Referência onde constará a 
quantidade e as especificações técnicas de cada 

produto 
 

Proceder a abertura do processo licitatório 
adequado para cada tipo de compra 

 

Proceder a aquisição 

 
 
 

 
Valor deverá 

corresponder as 
necessidades 

apontadas pelas 
unidades escolares 

versus realidade 
financeira 



 

 

 
 

 
Aquisição de álcool 70% (gel e 
líquido), na quantidade suficiente 
para suprir as necessidades 
até o término do ano 
letivo de 2022. 

 
 
 

 
Secretaria de Educação 

com base nos dados 
fornecidos por cada 

unidade escolar 

 
 
 
 
 

Antes do início das aulas 
presenciais 

 
Secretaria de 

Educação 
 
 

Secretaria de 
Administração e 

Fazenda Por meio 
da Contabilidade da 

Licitação 

 
Com base no quantitativo fornecido pelas 
unidades, a Secretaria de Educação deverá 

elaborar Termo de Referência onde constará a 
quantidade e as especificações técnicas 

de cada produto 
 

Proceder a abertura do processo licitatório 
adequado para cada tipo de compra 

 

Proceder a aquisição 

 

 
Valor deverá 

corresponder as 
necessidades 

apontadas pelas 
unidades escolares 

versus realidade 
financeira 

 

Aquisição de EPCs, tais como 
termômetros digitais com 
infravermelho para medição de 
temperatura, lixeiras com tampa e 
pedal, dispensadores de álcool gel, 
papel toalha, solução de hipoclorito 
de sódio 0,1% (água sanitária), 
entre outros que se fizerem 
necessário, na quantidade 
suficiente para suprir as 
necessidades até o término 
do ano letivo de 2022 

 
 
 
 
 

Secretaria de Educação 
com base nos dados 
fornecidos por cada 

unidade escolar 

 
 
 
 
 

 
Antes do início das aulas 

presenciais 

 
 
 

Secretaria de 
Educação 

 
 

Licitação 

 
 
 

Com base no quantitativo fornecido pelas 
unidades, a Secretaria de Educação deverá 

elaborar Termo de Referência onde constará a 
quantidade e as especificações técnicas de cada 

produto 
 

Proceder a abertura do processo licitatório 
adequado para cada tipo de compra 

 

Proceder à aquisição 

 
 
 

Valor deverá 
corresponder as 

necessidades 
apontadas pelas 

unidades escolares 
versus realidade 

financeira 

 
 
 
 
 



 

Anexos 
ANEXO 1 MODELO BOLETIM 

 

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº________ 

DATA:______________ 

 

Dinâmicas e Ações 
Operacionais  

Ocorrência Encaminhamento Resolução  Alterações (Se 
houver) 

Medidas Sanitárias   
 

   

Alimentação  
 

   

Transporte  
 

   

Questões Pedagógicas  
 

   

Outras   
 

   

 
Observações ou 
pendências:______________________________________________________________________________ 
 
 
Responsável pelas Informações:________________________________________ 
 
 



 

 
ANEXO 2 MODELO RELATÓRIO 

 
PERÍODO:  DE________________  A_______________ 
 
1. Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações Operacionais: 
 
 
DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS FACILITADORES DIFICULTADORES 
Gestão de Pessoas  

 
 

Medidas Sanitárias  
 

 

Alimentação  
 

 

Transporte  
 

 

Questões pedagógicas  
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO III - DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM COVID-19 
 

 
 
 

 

Data Nome Servidor Data do Teste Principais sintomas/ estado de saúde Data do 
resultado 

Fim da 
Quarentena 

Assinatura 
Diretora 

    
 
 
 
 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       


